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Kahire, 28 (A.A.) - Siyaai vuiy.t 

benüz deiipnemiıtir. Salihiyettar a • 
damlar arasında müzakerelere devam 
olunmaktadır. 

Yunanistanda askeri bi~ kıy~m mı 
• 

hazırlanıyor?! 

lf.11 al Corc gönı:iildü Ati~ada muhacır mahal
Dta 1 gllt d 1 bl örllme• lesınde arbedeler oldµ 

" D ere e e, Ç 1 ld Kondilis, Kıral iktidar mevkıini evveli 
* ID bir cenaze alaJI yapı 1 bana vereCeğini söylemişti, diyor! 

Ge~eden yat;k ve yorganlarile yo!a çıkanlar vardı. Ve 
~en' erde bir kişilik yer 24 Türk Lirasına satıldı 
Suriyede idare 1 örende 1 cumur reisi, 6kıral, 27 prens, 

değişikliği 33 büyük ve Orta elçi bulunmuştur 
Suriycden 

tcıı Pran son gelen (Vahdet) gazc • 
litildiıt sanın buralarda idari bir de • 
illa~ .. Yaptığını bildiriyor. Bu malii 
f tore bUr 
iılıJc böt . un Suriye aem muha 

lep, ~gesıne ayrılmı! ve sırasile Ha
Ctzire F liarna, Humus, Havran, El

. t~~rat, .İskenderun bu sekiz böl
] edıyorrnuı. 
l idare . t . • ki 'da sıs emınm H ı re 

aaıt bir ayrılığı olacak?Bunu 
. lnız yliksek Suriye ko • 

re JIWinı Mösyö David'in bu ida
sazler ~i~rnünasebetile söylediği 
ha ltni:llltda: "Şayet Suriyeliler da . 
nt iabat td&allhiyetlere layık olduklan
Franaa on:ıerse mandater devlet olan 
<:ektir... de ~ da vermekte gecilıcmiye • 

=;-:~~llJ;ıı~o;Jd:u~ğuna bakılırsa tat· 
ıttrn 'bbclr 1 MAA•~ --..... 
dı.ı • lt!la h .. le çln alınmıt bir tedbir ol . 

'l'Grki u rnoJunabilir .. 
''lcrj 'ıcnfn Suriye Uaerinde busu•~ Wamini.ter Htill'tle Krillın eenasaini lidli~er ile ölen Kral. 'da. 0 lftadığı malOmdur. Onun için (Y..,a 7 inci sayfada) 
~ ftlandater devletle manda altın- -------------------------
. ıneınıe1c 'titr b' • etler arasında olup b:~er: 
L.. lZt allJr da 
'll Suri • 8 r etmez. Şu kadar var 
hztin Yenın fskenderun kısmı Türki • 
lfaıı. e~up hududunu te§kil ediyor. 
C1a J> .. rak F · 

Alman meselesi 
-~ Oltil . ranaa tle aramızda mcv· -------------) 
at bir 

14 
bır mukavele burasının husu· dudu mühim bir rol oynamıttır. Daha r. Jı ·ı 

~ 01;:eye ~ahi tutulacağını tesbit sonra Suriye tarafmdan celen diğer ha· 19 TQnSanın ngı tere 
ltlıııc,9 1 lu .ıalde yıUardanbcri bu herler pek elimdir. Meseli bir mliddet • ı k k . _J• 

ltı.ai~ eBhUknıU bir türlU tatbik edi . evvel (Lhkiye) hWd\metine tibi Ba ııe onuşma ısteaı
Parc·1-~ H~ itibarla Suriyenin diğer yır, Bucuk, Huine, nahiyeleri ahalisi 
~da h"r"h•r rt~~-",:ı .... ,,n) mm nin çok ağır olan Tergilerini vereme -
hr>ttd &.. da Yeni bir idare deği!ikliği dikleri için Halepten gelen aimaarlara 
d''- ı,., habe . t b'• '-·- • 111''-.. t:....,. • n a ıı olarak bizim d~ kız çocuklarını bet liradan dO&Wlli lıra -
~~; uvandrnvnr. ya kadar satmakta olduktan bildirilmit· 

lttıtitrun ranaarnınt bir imza ile Is tir. insanlık hukuku için bUtlin Avru -
'il lllh. balgcsi hakkında verdiği sö· pada bir zamanlar ibtilll kılavuzluğu 
~erine getirecek midir? u. yapmıf olan Franaanm artık bu türlil 
~er a ki son zamanlarda Ulu fecaatlere kaT'llı g6zlerini biraz daha 
'·- ~tatU k' ·:r ~ 1"et• r. e karşı hanrlannuş o - dikkatle açması lhtmdır. 
~uıı •uılraat işinde Suriye bu • ASIM US 

llıak Şarkta silihlar 
Patlamaya başladı! 

~elt· '"e 40 kilometrelik me&afede başlaqan bir 
nu~,•areben;n devam ettiği biLaiı iligor 

6fr Çin loJ111. 
1Y azısı 7 inci sayfada) 

ği meseleler var 

Frannz. Baıbalıam Bay Sarraut 

Parla, 28 (Kurun) - Maten gaze
tesinin yazdığına göre Fransız dıt ha -
kam Flandenle Eden arasındaki konur 
ma çok samimi otmuı. Beynelmilel ai • 
yasanın her noktasına temas edilmiıtir. 
Arada tam bir mutabakat vardrr. Oevre 
gazetesine g6re Flanden Edenle bugün
lerde Rbin'in askerlikten tecrit edil -
mit mıntakaaı meselni baklanda g8 -
ril§ecektir. Fransız dıı bakanlığı bu 
meaenin İngiltere, Fransa ve Belçika 
araımda konutularak miltterek bir be • 
yanname çıkanlmuı fikrindedir. B<Syle 
bir beyannamenin ~lmanyanm kararla
n O.Zerinde teairi olmaama ihtimal ve -
rlliyor. (Sonu S.. 7 Si. 4) 

Atina, 28 (Kurun) - Baıba 
kan ve Dahiliye bakanı saraya ıi
derek intihabatın neticeleri ve 
muhtelif fırkatarın kuvvetleri 
hakkında Krala izahat vermiıler
dir. Mevcut fırkalardan hiçbiri 
tek batına kabine tetkil edecek 
bir ekseriyeti haiz olmadığından 
Kral bütün partilerin ittirakiyle 
milli bir hüldimet lef kiline taraf· 
tardır. 

Kralın bu noktai nazarına ter-
cüman olan Batbakan M. Demir
ciı de ya milli ve yahut ıenit bir 
merkez kabineai tetkili lizmı gel· 
dilini gazetecilere ıöylemi)tir. 

Kral gelecek haftadan itibaren 
ıiyast partiler liderlerini birer bi
rer saraya çaiırarak fikirlerini 

(Sonu Sa. 7 SO. 5) 

., .... 
Kolonya, içki va bisküvi· ç·ılla

ranların bize anlattıklari · 
8 nci sayıfa•ızda Ekono•İ sütunu•uza tialcınnı: 

Şark demlryoDlirllll 
da ıataaabro•••· 

Satına ima işini konuşmak ~r• 
mümessil göndannesi kum- · 

panyaya bildirildi 

Şark Demiryollan kumpan ·ı 
yasının da satın alınmak üzere 
olduğu haber verilmektedir. 

Duduğumuza göre Hayınd1rhk 
Bakanlığı yaptırdığı uzun incele
melerden sonra kumpanya ile ye. 
ni bir anlaşma yaparak demir yo
lunun yurdun ihtiyacına göre tan. 
zimini istemektense hattı satm 
almağı yerinde bulmuş ve bu hu -
susta müzakereye başlamak ka -
rannı vermiştir. Bakanlık, müme~ 
sil göndennesini kumpanyaya bil· 
dirmi§tir. Kumpanya henüz mü -

messil tayin etmemiştir. 
Kumpanya direktörü, hüldl • 

metin bu isteğini Paristeki komj • 
tesine bifdirmiştir. Şark demiryoJ. 
lan kumpanyanın kullandığı bl • 
nalar ve hat hükumetin olduğu l • 
çin hükfımet tarafından yalnız fi. 
letme vesaiti satın alınacaktır. 
Bakanlık, alınacak kısmm bütün 
hesabını yaptınnış bulunduğun• 
dan müzakerelerin çok sünniye • 
ceği sanılmaktadır. 

Kumpanya umum heyetinin 
( Lutlen .lqılayı rnirinis) 



' 

Muharebe hareketleri tekrar1 

kuvvetleniyor ! 
lta1yan ar e gecirdikleri yerleri muhafazaya ça ışıyorlar 

ı abeşler münferit çarpışına/arda devam ediyor 1 

ltalyan • Habeş harbi -
Askeri vazifet 

28/ 1/36 
Soma1i cephesinde general Graz

yani'nin, JV'..OTöRLO KUVVETLE
Ri, Dorya muvaffakiyetinin semere. 
]erini, işgal sahasını, gittikçe geniş
letmek suretile, toplamakta devam 
ediyorlar: Bu motörlü kuvvetler, 
Ncghelli'nin 70 kilometre şimalinde 
Uadara'yı ve daha cenupta da Par
ana boyunda Malka Murri'yi iıcal 
etmişlerdir. 

Asmara, 28 (A.A.) - lstefanil taları gelmekte bulunduğu bildi -ı 
Ajansından: riliyor. 

Cephenin gağ cenahında da, Val. 
ı·ayı tasarhyan sizi ve icra eden val'dan timale doğru bir ileri hare-
subayları, milli Eritreli krtalarr ket haber verilmektedir. 

Yabancı muhabirlerin haber Reuter'in bir Habe§ tebliğine 

ald~klarına ~öre, Ras Kass<ı . ~~ı· ~r::rnb~;;el~:}~:~~t:d~i~ tt:~~~~ 
tebrik ve takdil' ederim. Bu takdi- General Grazyani'nin, cephenin iki hangi tarafa dönecektir? Fransı% ~ 
ratımm bilhassa iki gün süren çok baıından yaptığı bu ilerlemelerle, bun· talyan münekkitlerinin bu h 
şiddetli muharebelerde Kueriu dan sonraki taaruzunun hangi istika • mütalealarını dün nnldettik. Buıdl' 
dağını dü~mana karşı müdafaada mette inkitaf edeceğini gizlemek ve Ha tcfikan, Harrar istikametini ta"•İ~ 
gösterdiği kahramanca sebatla betleri şa§ırtmak istediği anlaşı!ıyor. diyorlar. Baknlım, Grazyani hanl'O 

yetınde takr!ben 40.000 kışı ılc istikşaf uçağının şimdiye kadar 
berc:ıbcr, h"'lı hazırda Orta Tem- .kaydedilen en uzun iatiktaflardan 
biende, Makallenin 20 kilomelrel birini yaptığını, uçağın İtalyan fİ· 
kadar garbinde bulunmaktadır. mal hatlarından hareket ederek 

düşmanı püsküıien "28 ilk teşrin,, General Grazyani, bundan sonra acaba rafa gidecek? 8· 
mil~ ~~amnaihli~nıa~ued~IL------------------~-----

Habet tabyesinin süratle de Sctit nehri yakınında Birkutapr;ı 
.... · ·ı · ı ı ı ku dağı üzerinden ve sonra da GoJ -gıftırı mı§ o maıının, ta yan v . ·ıA · d k' B b t G 

• • .. • • 1am vı ayetın e ı a a ve on ~ 
vetlerının, yagmur mevsı~ı baş!a· dar üzerinden uçarak aynı yoldan 
madan evvel Makalle ıle Aşı - geri döndüğü bildiriliyor. 
yangi götü arasında yarı yolda laveç hastanesi azasından bir 
b'ulunan Amba Alagi kervan yolu kıımı Adisababaya vannıttır. Di· 
üzerinde ilerlemelerine mani ol . ğerleri de bugün beklenmektedir. 

k 1.. d '1 • ld' ... · · Bunlar gecen ay sonunda Dolo ya-ma uzumun an ı erı ge ıgını, k d k' -bo b d d · • . ınm a ı m ar rman an sonra 
gene aynı mu.~~bırle~, Ha~eş kay- kurtarabildikleri kamyonlarla tec· 
naklarmdan ogrenmışlerdır. hizatlarını NegeHi yakınında hı • 

HALKTAN GAYRET rakmaya mecbur kalmıtlaTdır. 
BEKLENiYOR Sidamondaki Habeş kızıl ay 

Adisahaba, 28 (A.A.) - Hü
kumet bir beyanname neşrederek, 
halkı, yurdun mi' dafaası için her 
gün daha ziyade gayret göster -
meğe davet etmektedir. Bu be -
yan namede deniyor ki: 

hastanesini idare etmiş olan Ka • 
nadah doktor Huper de techizatı· 
nı kaybetmiştir. Sidamo bombar • 
dımanmda binlerce hayvan telef 
olmu§tur. 
CEPHANB; YÜKLÜ KIZILHAÇ 

KAMYONLARI 
Roma, 28 (A.A.) - Mareşal 

Badoglio, çekmit olduğu telgraf
ta bilhassa diyor ki: 

Somali cepheainde Ou&clara 

mıntakasında yapılan bir istikşaf 
neticesinde lsveç seyyar sıhhiye 
heyeti kamyonları bulunmuftur. 

"Yurdum uzu kaybetmektense 
lcendi varımızı, yoğumuzu kaybet
memiz evladır. Kiminiz silahla, 
kiminiz de teberrülerle, acizler, 
ihtiyarlar ve fakirler dua ile, is . 
tikbalinizi kurtarmağa çalıfınız. 
Siz, Habeı kadınları, mücevher
lerini yu'!tlarma hibe eden ltalyan 
kadınlarından ibret alınız, onlar 
gibi yapınız. Yabancılara köle ol. 

Bu kamyonların adedi beş olup 
Kızılhaç itaretini tatımakta idi. 
Kamyonlnrda 27 sandık mühim -

mamak için, ne verebilirseniz, ve- mat da bulunuyordu. 
ı 'niz,,. Ouadara'da ele geçirilen gani
MOSADEME DEVAM E:DJYOR metler arasında Ras Destanın 

Londra, 28 (A.A.) - Reuter' 
den: 

Şimal cephesinde ezcümle Ma
kalle ölgcainde ltalyan uçaklan -
nıo keşif faaliyeti kaydedilmek 
tedir. Adisababa haberleri muha
rebenin devam ettiğini bildiriyor. 
Fakat bunların kii<:ük müsademe
lerden ibaret olduğu anlatılmak -
tadır. Esasen, iki taraf da 
mühim zayiat verdiği için kendi
lerini toplamak ihtiyacmdarırlar. 
Bundan dolayı bir müddet bu böl· 
gede mühim harekata intizar e -
dilemez. 

bayrağı da vardır. 

lT AL YANLARA PETROL 
GiTTi 

Kap, 28 (A.A.) - Doğu Afri. 
kasına, Eritreye gitmek üzere Nor 
veç petrol vapurlariyle Cenubi 
Afrikaya son on bet gün içinde 
on bin ton petrol gelmiştir. Bu 
miktar yüz tayyarenin 12 ay müd
detle her gün 300 mil uçuş yap • 
maaına kafidir. 

MUSSOLINI ASKERLERINl 
TEBRiK EDiYOR 

Roma, 28 ( A.A.) - Stef ani 
ajanaı bildiriyor 

Muaaolini Makallede Maretal 
BadogHoya atağıdaki telırafı ıön 
dermiştir 

Şimal mıntakasmdaki kuvvet
lerimiızin sağ cenahını bozmak 
için düşmanın yaptığı teşebbüs 
muzaffer Tembien muharebesiyle 
akim bıraktınlmıştır. Bu manev • 

Petrol ambargosu 
Konulduktan sonra . 

ne olacak? 

yorum. Muzafferiyetle neticele . 
nen Tem bien harbı ilerdeki müca
deleler için kafi bir garantidir. 
iT AL YAN KIT ALARI KUV • 

VETLENDIRlLIYOR 

Adisababa, 28 (A.A.) - Bo -
rana mıntakasında ltalyan kolla
rı büyük yol üzerinde keşif hare. 
ketlerinde bulunmakta devam e • · 
diyorlar. Diğer taraftan kamyon· 
lar da Dolodan mühim miktarda 
cephane, yiyecelc ve içme ıuyu 
getiriyorlar. Bu nakliyat şiddetli 
fırtınalar yüzünden büyük müş • 
külata uğramaktadır. 

Diğer bir İtalyan kolu da ya • 
nında zırhlı otomobiller ve bom -
bardıman tayyareleri olduğu hal. 
de ağır ağır Adua Bama istika -
metinde ilerlemekte ve cetin mil· 
ıademelerde bulunmakt~dır. 

Habeıler ise bin veya iki !..in 
kitilik münferit müfrezelerle hal 
yan pişdarlarına kartı hücumlar • 
da bulunuyorlar. Borananın ce -
nu'bundan Habe9 ka etlerinin 
yapmakta oldukları taarruzlar 
neticeıinde ltalyanların sol cena· 
hı merkeze nisbetle daha ağır yü. 
rümek mecburiyetinde kalıyor. 
Merkez, Adiaababaya giden eski 
kervan yolunu takib etmekt~dir. 

Ras 
0

Deıta'nın ordusu İtalyan
ların Dembara vadisine doğru yap 
mak istediklerine şüphe olmıyan 
yarma hareketine mani olmaık için 
büyük göller civarındaki bütün 
dağlık araziyi tutmuştur. Raı Deı
ta ordusunun düşman tarafından 
son muharebelerde dağıtılmıt ol
duğu kat'iyycn doğru değildir. 

KA Y.BOLAN YERLERi ALMAK 
lÇlN 

Adisababa, 28 (A.A.) - Şi • 
mal cepheıinde tiddetli yağmur • 
lara rağmen İtalyanlar 20 • 23 ka. 
nunusani muharebelerinde kay • 
betmiş oldukları mevzileri ele ge. 
çirmeye çalıtmaktadır. ltalyan 
topçusunun geceli ıündüzlü yapt• 
ğı ateıe rağmen henüz İtalyan pi
yadesi hücuma kalkmamıttır. 

Buna mukabil Habet kuvvet • 
leri gece karanlığından iıtif ade 
ederek ltalyanları mevzilerinden 
çıkarmak için mütemadi baskın • 
lar yapmaktadır. Bu tabye ekser:. 
yetle muvaffak olmaktadır. 

Adua ile Makalle araıındaki 
yol !kat'i olarak kesilmittir. 

""""""' U W 11•11•1111111 d -h&fflftttl ......... ••H-IHmntlJURUHlllllUUIHUll 

Be neşe •• gore 
Korkunç anlar geçti 

Cenupta, Neaelliden hareket 
eden motörlü kollar akınları es -
naımda ciddi hiç bir mukaveme
te tesadüf etmemi!lerdir. Ras De ... 
ta kıtaları küçük gruplar halinde 
C!aha kolay toplanmak için daRlık 
bölgelere dağılmışlardır. Bu hal, 
Raı Desta orduaunun dağdmr!f ol· 
duğunu göstermekte İ9e de Reu -
terin Adisababadan aldığı bir tel· 
graf a göre Sidamodan gelen bir 
haberde Ras Destanın esas kuvvet 
lerin1n muharebeye i'1irak etme • 
diği, Habet1erin Uaderayı elle • 
rinde tutmakta olduklan ve bu 
mekvie doğru mühim takviye kı-

Prag, 28 (A.A.) - Prag urayı ta -
rafından kendi ıerefine tertip edilen 

Roma, 28 (A.A.) - Selihiyet- mutantan bir kabul töreni esnasında. 
-....1tntn11MA111111111ı& lh-t 111M1111111ıttıftlll1D111munını••muhnın mw 

yakında şehrimizde toplanacağı 
muhakkah'tır. Ankaraya giden he
yetin Faris komitesinden Bay 
Baki ile Phavelden mürekkep o • 
lacağı sanılıyor. 

Şark d€mir yollarının yapılan 
uzun incelemelerden sonra yur · 
dun ihtiyacını karşılayacak du · 
mmda olmadr.ğı, Trakyamn imaıı 
balmrnndan bir çok eksikleri bu • 
lımdu~ görülmüştür. Kumpanya 
hffkfımele geçtikten sonra derhal 
bu eksikler tamamlanacaktır. 

tar İtalyan mahafili Petrol am -, Bay Beneş demiştir ki: 
bargosu konulduktan sonra ne "Zannediyorum ki harpten sonraki 
olacağına dair bazı ecnebi ga - en vahim anları artık geçirdik, bitti. O· 

zetelerin faraziyelerini reddey _ nun için, Avrupada barışı korumak im· 
kanı bulunduğuna ve demokrasinin da

lemektedir. Bu mahafilde denili - ha da inkişaf edeceğine kanaatim var • 
yor ki: ltalyanın petrol ambargo • dır.,, 
sunu ne tekilde tatbik edilirıe e • _ , .... --
dilsin kabul edeceği doğru değil- evvel ilin etmittir ki, petrol 
dir. Keza mukabil zecri tedbir - ambar1ıoıunu bir hareketi hasma
lerle cevap vereceği de doğru de- ne addedecektir ve binaenaleyh 
ğildir. HükOmetler hayal heıle - elindeki bütün vasıtalarla buna 
meıinler. ltalya daha haftalal'Ca mukabele edecektir. 

ltalyada 
isyan mı? 

Roma, 28 (A.A.) - Yarı resmi ma
hafil, Torino ve Mondovi garnizonla • 
nnda güya isyan çıkardığına dair ya • 
bancı kaynaklardan çıkan rivayetleri 
yalanlamaktadırlar. 

SiLAH ALTINA! 
Roma, 28 (A.A.) - 1915 doğumlu 

otomobil kıt'aları efradı 1 nisanda ça · 
ğmlacaklarken 1 şubatta . silah altına 

çağmlmışlardır. 

ADALARA MA YN Mi KONDU? 

Kaştan bildirildiğine göre Rados ka· 
ra suralarında seyreden bir Yunan ba· 
Iıkçı kayığı bir torpil ile karşılaşmışt.r. 
Bu münasebetle İtalyanların On iki a
dalarda~ bazılarının önüne mayn dök· 
tükleri tahmin edilmektedir. 

= 
Amerikanın 

bitaraflığı 

Saylav'ar kurulu encü
meni projoyi kabul etti 

Vaşington, 28 (AA.) - Say· 
lavlar kurulunun Dış işleri encü
meni, bir reye karşı 15 rey ile 
daimi bitaraflık kanunu projesi
ni kabul etmiştir. Proje, 29 Şubat
ta müddeti bitmekte olan muvak
kat bitaraflık kanununun verini 
tutacaktır. 

Kanun projesi, bütün muharip
lere yapılacak ~ilah, mühimmat 
ve harp malzemesi üzerine oto • 
matik bir surette ambargo koy -
makta, Cumurba§'kanına. normal 
kontenjan haricinde yapılacak 
her türlü harp malzemesi ile ipti· 
dai maddelere ambargo koymak 
salahiyetini vermekte ve anormal 
ticaret alı~ verişi için finansa 1 kre
di ve istikrazları yasak etmekte · 
dir. 

Kahire de 
arbedeler oldu 
ölenler var 

Kahire, 28 (A.A.) - Demen
hur' da ve Tanta'da dün vukua ge
len arbedelerde üç kiti ölmüştür. 

Su iyede 
Tatbik edilen 

teşkilat • 
yenı 

Halep (Hususi) - SoJI fl 
içerisinde Suriye Yüksek I<, 
ri Kont de Martelin Suriyeııi' 
tarafını gezerek yaptığı te , 
neticesinde, Suriye için ye:, 
idare şekli bulunmuf ve re 
zete ile ilan edilmiştir. 

Yeni teşkilata göre Sur11' 
muriyeti sekiz mul·"\fızlığa 

maktadır. Bu teşkilat ayni ' 
da Osmanlı hükumetinin t91 
nesinde tatbikini düşündüğiİ 
mi merkeziyet projesinden 
mıstır. Suriye yüksek kom: 
delege muavini kabul ettjğ•. 
tecilere yeni teşkilatl" Surı 
birliği bozulmadığını sö1~ 
normal hayat teessüs ettiği t 
de, Suriyeliler daha geniş ••1 

yellere müstahak olduklarıısI 
bat ederlerse mandater de 

onu da vermekte geçikmiy 
vaadetmiştir. Bu hale göre 

Cumuriyeti bugiinkü vaziY 
sekiz muhafızlık mıntakaaın• 

ıim edilmiş bulunmaktadıt· 
mmtakalar şunlardır: ti 
Şam. Humus, Hama, Havr•; 

rat, Elcezirc ve İskenderun· 1, 
ce Şam muhafızlığı idnret.eıı /: 
yazlı bir şehir tel~kki e?ıhd j 
dir. Mıntakaların ıdare!il ıSI 

l . . d iyi' fızlık daire erınm yar un fi 
muhafız, bir muhafızlık ~"~ 
bir de muhnf ızlık encümen•"~ 
ibarettir. Muhafızlık meclisl~.,.ı'j 
tı sene müddetle intihap olf"'' 
cak, her üç senede azaıınırı 
d~ğişecektir. /'J 

Muhafaza meclisi de ,e tJ 
iki d::f a ve azami on be9et ~ 
müddetle toplanacaktır. M~ 
müzakereleri aleni olmıyıı 

Moskova Türk res . ._ 
sergisi kapandı 

Moskova, 28 (A.A.) - Modett'f 

resim sergisi dün kapanrruıttr• ',.; 
süren sergiyi 18 bin kiıi ziyaret Talebe, bugün bütün mektep -

}erde grevlerine devam etmekte • tir. 

dirler. Deniz konferansa 
Kabine buhranı, henüz halle - t k 1 ~ e rar ~çı ıyor 

dilmit değildir. Jdl .~ 

Musolini Alman elçisile 
konuştu 

Roma, 28 ( A.A.) - Bay Mus
solini dün ak§am Almanya büyük 
elçi:ıi Bay Von Hasseli kabul et -
mittir. 

Londra, 28 (A.A.) - Kra y 

dolayısile tehir edilmit olan ~..,.. 
feransı yarın tekrar mcaalsit1• 
caktır. /. 

Birinci Jromitc yarın öğJed~ 
toplanarak deniz silahlarının ". I 
tibarile tahdidi meselesini tct1<ı1' 
cektir. 



' 

l lnıan ao'"y t l . 
Q§ıl .. e e erınin garip) an-

Tttuh '"1a.ı miigkül, hala miıtikliğini 
a aza ed l uar. B . en an ayıı tarzları 

tecfi ... azı ı§lere değer vermek is -
. iı zaman I d' 
ıp reı.ı"' er ın ıırtına aca-

1( amla 
dola§ r asarak ıokaklarcla 
ier b '!!as

1 
ına bile cevaz verir. E . 

l oy e ha k llr B' re et ctme.zıe unutu-
ke~c1·1~ mühendis mühendisliğini 

ısı tekr 
diılik . • ar etmezse, ve mühen-
ı. l§ryle "' l oır za me§gu olmazsa kısa 
"1ahk ':'anela kayıplara karışmaya 

"rndur 
çok ele!. h . 

rı i'. . a ekımlerin asıl a.dla-
ı. lllncı /"' l(QYbol P ona geçer. Hatta 
tor b' ur. lmzalorın üstünde clok-

ır •oy el 
leaör k 

1
. a ı gibi yer tutar. Pro-

h e ıme • b" . • 
erifeıi h" •ı ır ıımın yanında 

lıeybetl ıo·mete davet edici bfr 
Ç .. ~ \laılanır trnl( •• • 

bir faha; onların var olması için 
ı-ette etname - fÜpheıiz ıöh

n ve d • • 
lttiyor erın lıyakatten bahset-

"'" - k"'l"d" F a ı ır. 

I akat b" "'l" • b" q11 6 . ır a ımın, ır leyleıo-
' ır •an t _, 

tt i,.: ı. a aaamının var olma-
L .. ;r•n 'fenci" • • 
~li cleğ' . ıaının varım elemesi 
lcı11farı tldır. Sosyete bu cins in -
ni,. 

0 
ln var olmaıı için kenJiıi -

nara" d 
8 var,, emesi gerektir. 

"nun · · • cliye l.. lftn ınıan ben alimim 
#(endi k e1· • 

~crz. Ce • en ını elamğalıya -
" mı yet ona: 

-Sen "'!' • •1111 b a ınısın, eliye damğcı-
asar. 

Ben fai . . 
~i:Vet run elıyen, eğer bir ce-
tiilii11ç0:~ bu hakkını vermemiıse, 

r. 

:ı ol/o ~ 
• Soııtı..ı...t . 
ı • on; enın k··1 .. ~ırı Pek h u tur yaratıcıları 
de c1., ..... , aııas elavranııı üzerin-

·~ ac k b' , 
~4t Qİf ltf ~ ır noktaclır. Kültü-
'1Qcleıtc1·011 ar ancak bir prestijin 
~ ı~ er p .. 
e"1iyet · · restıı ancak bir 

it ın semb l" l lfvvetic1· 0 u o an §ahsiyetin 
ır. 

Ce • it ··1 '"1Yeti te ·ı " liir;: _, msı etmıyen onun • ... nwen b" , 
"1ıyen İn ır Parfayı ifade et • 
lq •anela p "d 111f1o~. restıı en eser bu-

.z% 
li1·4 Qn .ıam el l 1 Qaı olan .. an e ebiyatın po-
Qr §Öhrer fohret arelınela kofan-
~ ın scb b" • 

11 '11iik e ını ararlar. Ba -

ir kız trenden 
düştü, yaralandı 

Aç çocuklar Atatürk köprüsüne 
Nisanda başlanacak 

Kızılay Kurumu 
Bakırköyünde Yeni mahallede Atatürk köprüsüne ait projeler 

Karakol sokağında 9 numarada müsamere!er verecek bir aya kadar Almanyadan şeh -
oturan Posta ve telgraf ispekteri Kızılay kurumu ilk okuliarda rimize gönderilecektir. Proje Ba-
SeJim Sabitin 14 yaşlarındaki ev- okuyan bütün fakir ve gıdasız ço.. kanlık tarafından tasdik edildik. 
19.tlığı J1.,atma sabah istasyondan cukların gıda işile uğraşmağı ve 

1 
ten sonra köprünün demir aksa -

trene binmek isterken düşmüş vü- bunlara yiyecek temin etmeği ken \ mının imaline başlanacahiır. 
cudünün türlü yerlerinden yara · disine bir prensip olarak kabul Gelen projenin iki ay zarfında 
lanmıştır. , etmiştir. Kurum bu yıl ilk okullar tasdik edilmesi lazımdır. Bu iti • 

VBU DA PENCEREDE~ - Be- da okuyan 15 binden fazla çocu- barla köprünün inşasına nisan so
yoglunda 1\fandra sokagm.da ~2 ğun ancak iki binine yardım e _ nuna dbğru başlanacaktır. 
!l~maralı evde ~tu:.a~ Ha1rıyenm debilmiştir. Fakat bu rakam, okul Köprü inşa edilirken Unkapa
ıkı yaşla11ndakı kuçuk oglu Ke • larda kurulan yardım lmrumlarımn m köprüsü üstiinde araba ve saire 
mal pencere ken~rmda ~yn~_rkP.n yardımilc yedi bine cıkmıştır. geçmiyecektir. 
ı~e~cereden . a~agıya duşmuş ve Şimdi kurum kendilerine he . Bu itibarla nakil vasıtalarının 
) aı alammştıı. nüz yardım cdilemiyen diğer çer Balrkpazarmdan geçebilmesi için 

F 
HIRSIZ~I1K . YAP ARKE~ - cuklara da yiyecek temin icin ye- belediyeden müsaade istenecek • 

enerde l\Ius.evıhanc ~okagında ni te~chbi.i~ler yapmrya karar ver- tir. Yalnız yolcuların geçmesi i . 
otm:an Evlandr~·~nm cvınde Hay. ınişti~" çin köprüde muvakkat bir krsım 
rettm adında hırı hırsızlık yapar- Ayda iki defa halka konser ve ayıılacaktır. 
ken vakaJanmıştır. . v müsamere verilecektir. Bu müsa - ======= 
1 
~ö~ ~~IŞLA~-;:-- dBeyotg ~ merelerin getireceği hasılat ço . Atatürk'ün ve Başbakanın 

un a a ns an so agm a o u • cukları doyurma işine tahsis edi- ki. · k l 1 
ran Vikto:.ı·a ve Eleni admd~ i~i lecektir. eme ı as er ere cevap arı 
kadın polıse ha~ vurarak ls~ı~l~l Müsamerelerin programım ha- Umum mütekaidini askeriye 
cad-d~sıf'!de ~.mm aJında .. bırın.m zırlamak için kunımda bir komis- cemiyeti kongresi Cumur başka · 
ken~ılenne soz attıgmr soylemış- yon çalı~mrya ba~lamıştır Müsa- mmız Atatürk ile Başbakan lsmet 
lerdEır.. k 

1 
t merelerde konser~atuvar ·orkes . lnönüne tazim telgrafları çek -

:.ımın ya a anmış ır. t ·as ta ...,f nd k ·l · ' ··1 · t' Atat•· k k b k BEDAVA MÜHÜR, _ U k"- ı . ı ı"' ı . a~ o~seı eı \en e . mış ı. ur ongre aş anına 
. ... · . . s ~ cek, Halkcvı gosterıt kolu tara - şu telgrafla karşılık vemıi§lerdir: 

d~ı ~e~.man aga ınahall~sın~e n_:u· fmdan da piyesler temsil edile - "Kongre münaaebetile bana 
hurculuk yapan Cemalın du~ka. - cektir. karşı gösterilen temiz duygulara te-
nına sabı~al.~lardan İhsan. gırn:ış Almacak hasılattan iki bin ço- şekkür ederim.,, 
~edava muhur kazdırmak ıstemış- cuğa daha yiyecek temin edilece- Başbakanımız da şu cevabı 
tır ... 1 ktad · 1 d' ·M .. h ... ·· b •st y• k b t gı umuma rr. venmş er ır: 

• .ı. u uı cu u 1 . egı .. ~. ul e me- İlk miisamere ~ubatta verile . "Kongrenin hakkımda1ci temiz 
ymce bıçak çekmış, gorulerek ya- cektir. .. duygularına teşekkür eder, emek. 
kalanmışbr. n '\: t b .k k .,4..1 ·ı . ı· k d 1 IA 

Şirket vapurlarının 
idareye devri İ:1İ 
Vapurculuk şirketinin dıeniz 

yollarına geçtiğine dair hazırla • 
nan mukavelenin imzalanarak, 
Ankaraya gönderildiğini yazmış.. 
tık.Şirk t :vapurlannın eı'Velk' 
günden itibaren Deniz yolları i -
daresine dcvı·edildiği hakkında 
yazılan yazıların doğru olmadığı 
anlaşılmıştır. Mukavele henüz 
Ankarada tasdik edilmemiş oldu
ğundan vapurların deYri muka • 
velenin tasdikine bırakılmıştır. 
~üneysu vapunı di.in son seferini 
yapmıştır. Bugün ve yarın kalka
cak vapurlar da gene şirket hesa· 
hına sefer yapmış olacaklar ve !s
tanbula döndükten sonra Deniz 
yollarına geçmiş bulunacaklardır. 
Bir şubat giinünden sonra bütiin 
Vapurculuk şirketi vapurlarr, De
niz yolları hesabına işlemeğe ha~
lamış bulunacaktır. 

Ee'ediyede bir istifa 
Belediye Fen işleri Tetkik şu . 

besi direktörii Bav Ziva istifa et-
miştir. ~ · 

a,;ram e rı aıı. arı ı e çı • ı ar a at armıa ae am ve saygı· 
çek rozetler kuruma oldukça ge • larınıı sunarım.,, 
niş bir varidat temin etmiştir. Şiın 
d~ye kadar dört kazadan çiçek 
ve kart h~sılatr olarak gelen pa· 
ranm tutarı 3215 lirayı bulmuş • 
tur. 

e 
gazetesinin 
müdürü Ankarada 

"Balkan Herald,, ismile İngi
lizce olarak ve Türkiye, Y unanis
tan, Yugoslavya, Bulgaristan, Ro
manya Arnavutluk için Balkan -
larda çıkarılan gazetenin direk • 
törü Bay Eterton şehrimize gel -
mi~, Ankaraya gitmiştir. 

Bir İngiliz olan Bay Etcrton, 
kral beşinci Corc için, İngiliz el • 
çiliğinde yapılacak olan dini ayi. 
ne de iştirak edecektir. 

Fakat İngiliz gazetecisinin a -
sıl maksadı Ankarada ve daha son 
ra şehrimizde rejimimiz hakkın-
da esas tetkik yapmaktır. Ankara 
ve İstanbulda muhtelif sahalarda 

iş Bank asının yeni 
şubeleri 

1ş Bankası Yalovada yeni bir 
şube açmıya karar vermiştir. Bu 
§ube Yalovanın kaplıca mevsimi
ne kanar Yf!tişecektir. aynca Bc
şiktaşta da bir şube açılacaktır. 

Ekmek fiyatı 
İstanbul belediyesinden: 
Kanunusaninin yirn1i dokuzun

cu ç.arşamba gününden itimaren 
birinci ekmek on bir kuıuş otuz 
para ikinci ekmek on bir kuruş 
francala on altı buçuk kuruştur. 

icradaki teftiş 
Genel savamanlıkça icrada 

her sene yapılan teftişe bu sene 
de başlanıldığını yazmıştık. Tef
tiş, devrun etmektedir. Teftişin 
tamamlanmasınm daha bir müd
det süreceği anlaşılıyor. 

Daimi Encümende 

Gezintiler 

Bir cümlede 
bir alem 

Bir küçük cümle, iki üç ıö:z, 
bazan o.elamın bCJ§ında §İTn§ek gi
bi çakıyor. Dün gece, okurki::n 
karıımda böyle bir varlık parla
dı. Yeni lngiliz Kralı ve Hineli• 
tan imparatoru Sekizinci "Ed· 
vard,, adına çıkarılmt§ bir mec
muayı gözelen geçiriyorelum. 

Gen~ prensin, yaman gezgin
lerden olduğunu, halka sürünmek
ten keyillenJiğini, uporJa ün al
elığını, atları, köpekleri sevdiğir.i 
kimbilir kaçıncı kere sıralamı§lar
dı. Bunlarela ilgiye değer bir §e)' 

yoktu. Resimlerin çoğu Ja hep 
eıkielen bildiğimiz klqelerdi. Üst
lerinde çok durmaclım. 

Fakat sıra büyük savcı§ günle
rine gelince, metıele cleğİ§ti tıe 
bcı§larken söyleJiğim §İm§ek iıte 
bu nokta.ela çaktı. 

"Lonclra,, sokakları "Silah ba
§ınaf' borulariyle çın çın öter, 
antenlerde korkunç haberler uğal
elarken (Gal Prensi) de gönüllü 
yazılmak iıtemiı; lakat ıaray1 ve
liahtini ateye atmaktan çekinmif 
imi§. Bunun üzerinde bugünkü 
Kral, izinsiz, "LorJ Kiçner1' e 
ko§muı. Fakat genç, tecrübeıiz 
baıında bir ıüphe bulutu varclır. 
Kendini lngiliz toprağına bayra1i 
gibi lazım sayıyor. Döiii§ günle -
rinJe iıe batan günqi bir daha 
görüp göremiyeceğimi.zi kutire
meyiz. Delikanlı ıöz araaında Kir
nere: 

- ôlürıem, bu ölüm yurda bfr 
zarar verir mi? 

Diye soruyor. Lord, ıoğukkan-
lılıkla: 

-Hayır, hiçbir :ı;mar vermez! 
Diyor ve yeni aıkeri karmgaha 

gönderiyor. 
Okuduğum Clakikadanberi, zih

nim tekrarlıyor: 'Hiçbir zarar va· 
mez! Hiçbir zarar vermez!. Gözü
mü yumuyor ve Lort Kiçnerin serf 
çizgili yüzünü görüyorum. 

1§ buraya gelince, İder İltemez 
gönülde ölçü duyğusu uyanıyor. 
Bu ölçü ne kadar terı! Bizim de 
üniformalı ıehzadelerimiz vardı. 
Beıikte pa§a, taytayda müıir ol • 
mu§ §ehzacleler ... Bunların hiçbir 
cepheele dökülmüg bir 'Jamla ka
nını gören olmadı. Değil kanı, göl
gesi bile bir siperimizin kum tor· 
balarelan örülmüş duvanna del
medi. 

S. Gezgin 

1 1 
mi.itehas&ıslammzla temas ede • 

Cielenler, Oldenler cek ve edindiği ınalUmata daya -

BA y RAUFl MANYAS _ Li- narak "Balkan Herald11 gazetesi
man Genel direktörii Bay Raufi ne bir seri makale ya·lacaktır. 

Daimi encümen bütce isini tet • 
kik etmek üzere dlin iıh<lY Bay -=-------------. .. 
Muhittin tJstünctağm başkanlığı wl KONFERANSLAR 1 ·. 
altında bir toplantı yapmıştır. _ . 

Bütçenin bütün hazırlıkları 6 
:Manyas dün Ankar:ıya. gitmiştir. Bay Eterton diyor ki: 

BAY POPOF - "La Bulgari,, "Size hemen diyebilirim ki, bu. 
ismile Sofyada çıkan Bulgar ga - rada gördükleri.m şimdiye kadar 
zetesinin müdürü Bay Popof Bul- memleketiniz lehinde evvelce e • 
garistanm Ankara cliçiliği müs ~ dindiğim fikirlerin hakikat oldu
teşarlığma seçilcmğiniden dün şeh-
rimize gelerek doğmca .Ankaraya ğunu iabat ediyor.,, 
gitmiştir. Balkan memleketlerinin etü • 

dünii yapan tngiliz gazetecisi, ya. 
ayni ruhla, hiç eleğiımeden ken- kında 1stanbula gelecektir. 
elisini kültür ıahaıınela temsil eele- ------------"' Kültür bakanlığı tarafından hazır-
ne de değeri veriyor. lanan kadro cetvelleri finans bakanhğı-

Sadri Ertem na gönderilmiştir. 

şubata kadar bitecehiir. Habe,ıatanda ltalyan 
miayonerleri 

Jmar planı 
Şehrin imar planı için eblediyc 

bankasından almaca"K olan 154 
bin liraya ait bütün muamelat 
bitmiş ve para alınmıştır. 

Planı yapacak olan Uzman 
Prust ile belediyenin mutabık 
kaldığı şartlar lç işleri Bakanlı • 
ğma bilclirilmi~tir. Bakanlık bun· 
ları kcbul ettiği takdirde uzman 
Prust nisanda lstanbula çağınla
caktır. 

Marya Tereza isimli bir İtalyan ka
dın profesörü bu akşam saat on seku 
buçukta §Chrirnizdeki İtalyan klübün -
de "Habeşistanda İtalyan misyonerleri 
ve k~şifleri,, mevzulu bir konferans ve
recektir. Bu konferans herkese açık olo
caktır . 

Profesör Marya Tereza, şehrimizdo
ki İtalyan mektebinde bir senedenberl 
hocalık etmektedir. 

So4 clefaayeselcr Yaparlar, §Öhreti 

"

etmek iste'111Qntıki sebe pi eri e izah ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~-=====---.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİı 
eı-t r er. T k "k itil er, ve;z;ind e nı ten bahse· 

latanbulun dlnt abideleri 
arasında mukayeseler 
Eminönü halkevinden: 

31-1-1936 cuma günü saat (17,30)' 
da evimizin Cağaloğlundaki merkez sa
lonunda Mimar Kemal tarafından (b .. 

tanbulun dini Abideleri arasında mub
yescler) konulu bir konferans •erile • 
cektir. Bu konferans için ?ğnlık yok. 
tur. Bütün yurtdnşlara açıktır. 

den l>Qh ;n bahsederler, §e _ 
•ederler. ıe erler, fikirelen bah-

8Q4 t.. Qrıınız k. "n btı •ay 1 ı, Prestij ku§u bü-
l:»an ı an §eyi • k •anatk.. erın a sini ya-

~- Qrın ba k .. uoe~ • • §tna onabılır 
ffıe, bl,.1'rıt ıJ>ficlai halinele bir le-
•e,.,,ı,oll er ncısrl mistrk bir hl 
~ ~mQ k ru a 

"1ek hakk ve cnclini ielealize 
ını Veriyorsa bugün. 

Bakanlık eski kadrolardaki ücretlile
~ , rin yeni kadrolara geçirilmelerinde ri • 

~--~---_._:;;;ı;:::;;. ..... _.:;;ılJ acyt edilmesi 15.zım gelen esaslann mu• 
h:lfrza edilip edilmediğini tetkik ede • 
ccktir. Dalgın adaın : Aşağıya kadar varmadan şu romanı bitirebilsem! 
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Yabancı Posta !; 

Kıra/ Corcun cenaze 
alayında 

~ 

. 1ngiltcrede • .. 
lllıyet Yer·r resrnı torenlere çok ehem İngiliz gelmiş, cenazeyi ziyaret etmiş-
Corcun c: ır. Onun için kral beşinci ı tir. (2) mayısta o zamana kadar misli gö 
letler t;lrafnaze törcninue yabancı dev- rülmemiş derecede mükellef bir cenaze 
le · 1ndan bul k · · tın sırasın . unaca olan heyet- altıyı tertıp olunmuştur. Bu alay ıle 
Protokol m: tayı.n etmek belli başlı bir cenaze (Sen Corc) kilisesinde (Vind
olan cihet Seleıı olacaktır. Muhakkak sor) garına götürülmüştür. Cenaze ala-
ır·ı· §Udur· c t.1 ız kralı . · enaze alayında in- ymda dokuz kral (Kral Corc, İmpara · 
e .. nın aıles · n onde b 1 ıne mensup olanlar tor Vilhelm, İspanya, Norveç, Yunan, 
Veç kratr ~ unacakbr. Bu itibarla Nor- Danimarka kralları ile Bulgar Çarı, Por 
kü bu zat ;~.kon başta gelecektir. Çün tekiz, Belçika krallan) bulunmuştur. O 
tesidir. Uteveffa kral Corcun eniş- vakit Türkiyeyi veliaht temsil etmiş · 

. li'altat bund tir. 
l'lllitrıessiU . an sonraki kralların ve Jkı• defa satılan 
tuiacakı erın nasıl bir sıraya tabi tu -

ret~ kii lngj~;ı he~ijz belli değildir. Bugün-
e ercnın d . kafa , cıniycti ış sıyasası Milletler 

....ı lcnd1',._ kPaktını her suretle kuvvet -
al'JY \t -.ue oldu~ Mr. Da ta isminde bir İngiliz ikinci 

'lılleri b guna göre belki Cenevre defa olarak başını satmıştır. Bugün alt-
rş~ lıiıirn urada da tatbik edilir. mış yaşında olan bu adamın hafızası 
rı~ a'ltıkatı tnernieketimizde hakimlerin, hayret edilecek derecede kuvvetlidir. f ğıı arın husu • .. . 
ıp' halde k 61 unıformalan oldu - Mr. Data otuz senedenberi gelip geçen 
vı llıahsua b• abine azalarının kendilerine dünya hadiselerini hangi gazetelerin, 

1 
t.:4 İııırilt• dır kıyafeti yoktur. Halbuki 
I'" b .. re e na 

1 
hangi sayılarında okuduğunu bir otu -

8lıs bı'r ,_ zır arın kendı'lerın' e mah- İk' b. d f 1 h k ~ ruşta anlatır. ı ın en aza arp va -
ltaderrıis yafeti Yardır. Bu kıyafet a- alarmı en küçük teferrüatına kadar ez

~ııf benzer ~enlerin ünifonnalanna biraz f' tı'f • l"akat t T berlemiştir. 1918 senesinde bir Ameri-
r 1 Orlatı ngı ız nazrrlarr resmi ü- kah doktor bu adamın kafası üzerinde 
,:O Onun iç~ ı~e\.nadir olarak giyerler. tetkikat yapmak hakkını satın almıştı 

zır Mac D gı ız başvekili Baldwin, na- Bu maksatla bir şirket teşkil etmişti. 
l>ck !\ad' 

0.n:ıld ve Eden gibi zatları Kendisi (10.000) dolar vermişti. Fakat 
1 1 isindA ~.r gıydikleri resmi üniformaları 

~' • gor k dört doktorun hepsi de biribirlerini mü 
el"' olacakhr. rnc rnerakt mucip bir hadise. teakip öldükleri için bu defa Mr. Data 

·il'~ lngi)jz ha . . kafasını yeniden (10,000) sterline sat -
~en satı gün :~cıve nazın Eden daha ge- mıştır. Bu defa kafayı alan İngiltere il

.,, b~tine girmiş~ inevrede matem kıya- mi tetkikat cemiyetidir. 
r r ır kost.. 1

• unun için gayet koyu -------
takrrıııtı.u~r gİYtnişti. Siyah bir kravat fi 1 

./ "al'll ede ... alın matemi dokuz ay de - L_ K 1 SA H ABER LE R JI 
re~ lngi~~gınc göre gerek nazırlar, ge
llıliddet z saray adamları bütün bu 
l'ct edec~kalrfında matem usullerine ria-

" erd' · 

lngil~~re ~ 
sa tanat hakkı 

len ~~~~Pada krallık usulü ile idare edi
clcnilen ~ ı:neı:nleketlerde (Loi Salique) 
lcanun ususi bir kanun vardır ki bu 
teçer. ~ltanat hakkı erkekten erkeğe 
ltıeı. 'l 1adınlara saltanat hakkı veril -
lıauld .. a ruz İngiltere ile Danimarka bu " m·· h.akltı k ustesnadır. Burada saltanat 
eder. er ekler gibi kadınlara da intikal 

. lnı::ilt 
lıçe "\/• e~de kraliçe Elizabet ile kra-

ıttori , • 
tafta. h" anın hatırası hala her ta -.. b' l! Urı:netı 

ıo ll "az· e muhafaza edilmektedir. 
clınıarı ıyet neden dolayı İngilizlerin ka 

~ Ilı · saltanat h .,, Cclıkıc . . akkından mahrum et-
rını de .. . 

ıe Şiıtıd· ı gosterır. 

* Bazı müesseseler tarafından zarurt 
olarak dışarıdan getirilmiş bir takım eş
yanın kontenjansız girmesine müsaa -

de edilmiştir. 

* Müsevi Başhahamı seçilmesi için 
son günlerde hazırlıklar başlamıştır. 

İntihap komitesi yakında toplanarak 
seçim günü tayin edecektir. 

* İsveç ve İsviçre ile yeniden tica -
ret uzlamşası etrafında Ankarada ya -
pı1an müzakerelere devam edilmekte -

dir. 

* Müstahzarlara yapıştırılan ampalaj 
pullarının küçük ambalajlar için ikinci 
tertiplerde basılacaktır. 

* Bursa - Orhaneli yolunda adam 
öldürmek yüzünden idamları istenen 
Mustafa. Hüseyin, Bekir ve Abdi oğlu 
Hakkımn cezaları Kamutayca tasdik 

olunmuştur. 

"' İnhisarlar idaresi Yenice paketleri
ne konan ikramiyelerin mikdarını art-d'\' ork) 

1 
ngiltcrede veliahtlik (Duk 

Cek o].. a geçmiştir. Şayet dük öle _ tıracaktır. 
ı. ... rsa y . ---------------~!' t.elecoıtr erıne kızı prenses Elizabet 

,;ı1ı dadır. hır:. kendisi bugün dokuz yaşm- - Bilir misiniz? 
ri. g uçunc" 
i~ aret , ~ u olarak hemşiresi (Mar - Dünkü Sayımızda ıorduklannuz ve 
t1 ı ~a§1nda. b 

1
°5e) vardtr. O da henüz bes 

~~t ta u unınakt d • ı cevaplan: 
ftv tcçebil a ır. Fakat onun tah-
.,..oj ltarde"I"r' tnek hakkı kralın öbür erkek 1 1 - Yeni köprü ne vakit yapıldı? 

- 1912 de. v d" ~" 1 (d"k .. ·e' 0 l<ent) d u do Glocester) ile (dük 
~ le en sonra gelir. 

~·•ral Corc'un 
2 - Erzurum kongresi hangi ta

rihte toplandı? 
- 23 temmuz 1919 da. 

~ g l 3 - Prenslikle idare edilen mem-
O r ası leket neresi ve nufusu, mesahası ne 

Avrtt 
da ı._ Pada herk 'b• kadardır? 
'h •ı.al'at . es gı ı büyük krallar 
Q sıgo ı - Monako'dur. 1,5 kilometre mu-

ugun /\ rta arına kaydedilirler. 
Ola "rupada .. rabbaı mesaha11, 24,922 nüfusu var-

n ltaı en yuksek sigortası 
(12 Ya kralı ·· .. . 
b .soo,a00) uçuncü Emanueldir ki 
.. ~Çuıt rnn franga sigortalıdır. Bu iki 
4'•lit Yon lira . . eveff a ı . ya yakın bır paradır. 
ile d" ngıltere k 1 b . . ort . ra ı eşıncı Corc 
oını tnılyon f k 

U§tu, il ran Üzerine sigorta 
sına u da d" .. 

Yakın b' ort yuz bin türk lira-

dır. 

4 - Beyoğlundaki Asmalı Mesçit 
adı nasıl verilmiştir? 

- Yunuı ağa adında biri "Asma 
mesçit,. adile bir cami yaptınnııtı. 

Sonra buraya Asmabınesçit dendi. 

l( ır meblağ demektir 5 - "Büyük başın büyük derdi 
olur,. darbımeseli kimindir? 

- Türklerin. 
YENi SORGULARIMIZ : il~:",' C~rcun bahası 

~ 1 gonı··ı ·· t"? l{raı C Q DlUŞ U 1 - Demiryolu hangi tarihte icat 
.J 6 !'h. 

0 rcun b b d'ld'? 
"' b:"""Yıs 1910 . a ası yedinci Edvard e ı ı 

r 
e 

l!ıraı •onra .. 1ta~~hinde gece yansından 2 - Haydarpaşa ile Eskişehir ara-
C lltk\ngharn ° ınuştür. Öldüğü saatte sı kaç kilometredir.? 
d caedi (l

3
) sarayında bulunuyordu. 3 - Kuron hangi milletlerin para-

ar 8 mayısta (l sıdır? 
(t 7 araYtn taht n 7) mayısa ka-
l! ) ııtaYt salonunda kalmıştır. 4 - Hıçkırığa karşı ne yapmalı? 

al]) sta cen 5 - Su1tanabmet parkındaki çeşme tU e nakıoı aze (Vesminister 

1 Kırkından Sonra 1 

Sekiz"nci Edvardın ~ i~zanı Teneşir Paklar ~ 
(Atalar ~zQ) 

çocukiuğu Yazan: Sermet Muhtar Alus , 
=--'-~~~~~~~~~~~--=--~~~~~~~--~~~~~--=:-:= 
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Edvard daha çocuk iken bir gün 

(Sandrigham) da_ ~nneaine ~arıı ''LaA havlenİn boncugv u 
yaramazlık etmıştı. Annesı ce- '' 
zalandırmak için tutmak istemiş: • • • 

1
• kı• • 

fakat çocuk elinden kaçıp kurtul- Dıyebıldı ve çenesı mengene ile 
muştu. Babaaı Kral. Corc bu man- k 1 • b• b• . b 
zarayı uzaktan görünce çocuğunu Si ıştırıimlŞ g_ı 1 111 İrine yapıştı 
kulağından yakalayara!? annesi-· · ..... ~ ~. 
nin yanına getirmi§tir. Bu aırada 
Kraliçe M ari fotoğraf makinesi 
alarak Kralın çocuğu kulağından 
yakalar vaziyetindeki resmini çek
miştir. 

Bundan aonra bu fotoğraf yıl-
larca küçük Edvardın yaramazlık 
etme.ine mani olmuştur. Çünkü 
ne vakit yaramazlık edecek olsa 
Kraliçe fotoğraliyi dostlarına 

göstere<-eğini söyliyerek çocuğu -
nu korkuturdu. 

Yedi atışta 
onüç kuş 
Dün Londrada cenaze töreni 

yapılan /ngütere Kralı beşinci 
Corc bir gün avlanıyordu. Adam· 
larından biri bir aralık kendisine 
yaklaşarak: 

- Haşmetmeap, bütün vurdu· 
ğunuz kutları ben aldım.,, 

Dedi. Kral: 
- Teıekkür ederim, kaç ka§ 

oldu?,, 
Diye aordu . 
- HCl§metmeap, on üç. 
- Hakikaten gariptir. Halbu-

ki ben ıimdiye kadar yalnız yedi 
dela süah attım! 

ıral Co 
Müteveffa lngütere Kralı Cor

cun Bahriye mektebine mensup 
olduğu malUmdur. Fakat Kral 
Corcun gemiciliği yalnız sözden 
ibaret değildi. Fili olarak gemi 
içinde çalı§maktan çok zevk alır· 
dı. Henüz veliaht olduğu sırada 
bir gün Maltada bir gemi içinde 
bulunuyordu. Yüksek mevki sahi
bi bir ecnebi veliahti ziyaret için 
gemiye gelmi§ti. 

Bu ecnebi maksadını anlatınca 
kar§ısına çıkan eli yüzü kömür to
zu içinde bir genç zabit kendisi-

ne: 
- Korkanm ki, veliaht §imdi 

görünemiyecek bir halde bulun -
masın. Çünkü bu saatte gemi için 
kömür alıyoruz.,, 

Dedi. Bu sözün manaaını anla· 
mıyan ecnebi latife ederek cevap 
verdi: 

- Ôyle, öyle. lngillere veliahti 
gemiye kömür alındığı sırada gö
rülemez. Böyle zamanda veliahti
nizi pamuklar içerisine sarsanız 
daha iyi olur, sanınm!,, 

Genç zabit yabancının bu sö -
züne gülmekle mukabele etti. 
Sonra kendisini alarak gemiyi 
dolaştırdı. Nihayet kaptanın ya-1 
nına girerek yabancıyı orada bı
raktı. Kendisi ayrılıp gitti. Söz 
araaında yabancı zat kaptana: 
''Ne kadar arzu ederdim ki, veli
ahtinizi bir kerecik göreyim,, de
miş ti. Kaptan hayret ile gözlerini 
açarak: "Fakat şimdi sizi benim 
yanıma getiren genç veliahtin 
kendisi idi!,, diye cevap vermişti . 

Büyükadanın eski 

Kanlı canlı, koca gövdeli erkek 
elbette boğazlrca olacak. Her sa. 
bah, kargalar kahvaltısını etme -
den, üç dört dilim ekmekle peynir 
zeytin veya pastırma, sucuk veya· 
hut gümeç balı, bulama kıvıran a. 
dam,, adeti üzere (Yahu, bana 
ne getirecekseniz getirin ; kçırmm 
zil çalıyor!) diye aşağıya seslen
medi. 

Dairesine muntazaman devam 
eden, karısının, krzınm hastalık .. 
larında bile bir gün gitmemezlik 
etmemiş olan Hacı, o gün işini 
sermeğe karar vermişti. Bavulun
dan divitile zarf kağıd çıkardı. 

Kalemindeki Dersaadet lasmr mü 
meyyizine, damadi e bir tezkere 
yollıyacaktr. 

Köşeye geçip bağdaşım kur -
du; kan burunu çıkardı. Dört, beş 
müsvedde karaladı. Hepsini, be
ğenmeyip çizerek, buruşturup bu· 
nışturup atarak nihayet birinde 
karar kılabildi. Yalıya, hohlaya, 
kanter içinde temize çekti. Yaz • 
dığr şu idi: 

( Cezirei Büyükadaya henüz 
nakil ve etrafi eknaf ve hazar ve 
esvakla ademi ünsiyet ve hanenin 
derdesiyet tedariki inü anı hase -
bile bugün daireye inmek, umuru 
memuremiz başında bulunmak 
mukadder olamadr. Namı aciziye 
mersul evraki varidenin mütalea 
ve tetkiki ve iktizayı maslahata 
göre derkenarlarının tahriri hi -
memi biraderilerinden müsteda 
ve ihlas ve dervişanernin kabu · 
lü lütfu daderilerinden müster -
cadır vesselil.m !) 

Tezkerenin altına Arebi ve ru
mi çifte tarihi ve (Elfakir velmüz 
nib Esseyidi l\Iehınet Dana) im -
zasmr atıp zarfı yalar yalanım~ 

minderden f rrladı. 
Çıplak ayak sofaya çıktı. Et -

rafı dinliyor ve kolluyordu. Da -
rn~\t kalkım~ mı? Dolaşıyor mu?. 

Kimseye göstermeden zarfı e
line sıkı§tnacak, (Der~aadet mü -
meyyizinin yedine teslim et!) d:· 
yec:ek ve ba~ka bir şey söyleıniye
cekti. O gün 1stanhula inmivece-

< . • 

ğini daha ~imdiôen damadına <la 
duyurmak istemiyordu. Hele ka
dınlara hiç açmıyacaktı. 

Heladan lalın tıkırtıları geli · 
yordu. Kapı aralandı. 

Kaşif, elinde bo~ gaz tenekesi 
dilinde susuz adaya küfürler, ck
~i ı?uratla ~armçdan su çekmeğe 
cıkıvordu. 
~ . 

Kaynata ·zarfı uzattı ve usulca-
cık: 

vapur ükeleai. 

ne ver, selam söyle! Deyip gözle
ri etrafta, geceliğini uçura uçura 
odasına sıvıştı. 

Esseyidin üstünden bir yük 
kalkmış, nefes almıştı. Evde du • 
rup kaynanasının ağız kokusunu 
dinlemede mana yok. Karı akıl 
hemen giyinmek; kendini dışarı 
atmak. 

Daha adamakıllı yerleşeme • 
dikleri için, herkesin kendine ait 
eşyası odasında yerli yerine kon
madrğmdan, herşey üstüste, kal"' 
makarışıktı. Hacr, aradığının bi • 
rini bulamıyordu. 

Çamaşır değişecek, kolalı 

frenk gömleği ve yakalık giye -
cekti. Bunları arada bul. Köşele
re yığılmış savai,canf e.s, güllü boh 
çalan açıp açıp altüst ediyor, kay 
nanasmın, Ayşe kadının, besleme 
Nazikterin yanlışlıkla karışmış 
öteberisini fırlatıp fırlatıp etrafa 
atıyor, dini kitaplar, eski divan• 
lar, defterler, evraklar, kutular 
dolu olan gözbebeği sahtryan hur 
cünü bile dıarmadağmık edip yer
lere döküyordu. 

Aşağıya seslense ya; istediği • 
nin nerede, hangi cehennemde ol• 
duğunu sorsa ya ... Hayır. 

Nihayet aradığı tıkız bohçayı 
bulunca kapıyı sürmeledi; kirlile
rini çıkarıp fırlattı. Lavanta çiçe. 
ği kokulu çamaşırlarını, göğsü ka
zık gibi kolalr gömleğini sırtına 
geçirdi. Yakalığım, kravatım, kol
luklarını taktı. Koyu haneli pan• 
talonunu, beyaz pike yeleğini, si· 
yah redingotunu giydi. Fesini, set. 
resini, pantalonunu tekrar tekrar 
süpürdü. Potinlerinin tozunu sil• 

di. Esseyid gibi derviş ve derbe 
der tabiatli bir kimsede bu hal 
hiç görülmemiş şeydi. O, giyime 
ku~ama bu derece itinayı evlen
diği gün, koltuğa girmeden evYel 
bile göstermemişti. Bayramlarda 
Nazıra, müsteşara tebrike gider• 
ken kılık kıyafetine verdiği ehem 
miyet bunun yanında hiç kalırdı. 

DuYardaki çatlak aynanın ö • 
nünde ne çeki düzen, ne çeki dü
zen ... 

Dikkatle saçını, ~akalını tara• 
malar; parmaklarını yalayıp bı • 
yıklarmı düzeltmeler; fesin ke • 
narından ~akak zülüflerini taşıl"' 
malar ... Geri geri çekilip yüzden 
yandan kendini ~üzmeler; fesini 
hafifçe sağa, sola, arkaya itip or. 
taya getirmeler; yiizünü aynaya 
yakla~tınp burun kanatlarının, 

şakaklarının üstündeki sivilceleri 
iki tırnağile sıkarak özlerini çı • n bırakılrnı unrnuştur, Burada da üç ne vakit yapıldı? 

§tır. Burada yedi yüz bin --------------• 

Fırıncılar arasında 
Fırıncılar cemiyeti idare heye

ti seçimine dün ba~lanmış, seçim 
güıiiltülü ve münakasalı olmuş, 
sonuç eldıe edilememic::tir. Bunun 
için seçim on beş gün sonraya bı-
rakrlmrştrr. - - Bizim !stanbul mümeyyizi- karmalar... (Arkası var): 
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Bni, ~ana Diretti 
BORSA 

28- 1. 93& 

lllzalarmda yıldız tpretU olanlar, üze_ 
rinde muamele ~örenlerdlr. Rakamlar 
.... u ele kapanıf ııatıı fiyatları ıır. 

0 EKONOMi 0 

111 mal çıkarma 
için ae yapmalı 'I Memleketin en büyük alimi 

idL Halletmediği ~sele, bilme. 
diği ilim yo~iu. Dünyanın dört 
bucağmdanki alimler, anlıyama -
dıklan, izah edemedikleri en çe· 
tin n1eseleler için kendisine mü • 
racaat ediyorlardr. Aşağı yukan 
dünyanın en büyük alimi dense 
gene nıübalaga olmıyacaktı. Bu 
kadar bilgiyi kafasının içine tıka 
basa yerleştinniş olan bir adamın 
yerlc"tirmiş olan bir adamın ne 
de olsa öğünmiye hakkı var ya. 
Şüphesiz amma bununkisi öyle 
değil; burnu kaf dağında, ufacık 
tefecik dağları ben yarattım di • 
yor. Sanki dünya yüzünde tek a· 
dam kendisidir. Ötekiler de bö • 
cek gibi bir şey! Kimseye ehem • 
ıniyet verdiği yok. Tanrının bir 
kuru selamını bile eğreti verir. 
Yanına yanruııp söylemek kimin 
haddine düşmüş. 

Zengin mi, zengin. Koca bir 
konJ.<{ı var. Hizmetçiler, uşaklar, 
bu biiyiik illimin iki dudağı ara • 
smdan çıkacak küçük bir emri 
h ,~Iiyoı lar. Herkes şehirde böyle 
bir alimin bulunmasile iftihar e • 
diyor .. Yalnız şu kibiri, şu azame
ti olmasa. Şikayetleri yalmz bu. 

... . . 
Elinde asa, başında külah, es

ki bir abaya bürünmüş bir seyyah 
memleket memleket dolaşarak 
herkeale düşüp kalkıyor. Her git
tiği yerin udetlerini, ahl" kını a • 
ra~tınp duruyor. Memleketlerin 
aliınlerile görüşüyor. Onlara en 
güç meseleler soruyor. Guya bil • 
mediğini öğrenecekmiş gifü o bil
gili adanılan imtihana çekiyor. 
Kendi biiyiiklüğünü, kendi yük • 
~ekliğini pek basit bir tarzada gös 
tererek büyük bir hürmet kazan. 
mıya mu,·affak oluyor. Fakat sey
yahın düşüncesi oralarda değil. 
Gittiği memleketlerden işine ge • 
len malumatı topladırktan sonra 
aıtrk hiiımete, takdire aldrrmıya. 
rak asasını yeı e vura vura çekilip 
gidi} Ol'. 

Ilu seyyah döne dolaşa bir gün 
yukarıda söylediğimiz en büyük 
alimin bulunduğu memleketin hu
duduna girmiş bulundu. Köy köy, 
kasaba kasaba, şehir şehir dolaş· 
tr. Aylarca sünnüş olan bu gezin. 
tide seyyahın topladlığı bir çok 
malumat arasında yalnız bir ta . 
nesi pek göze çarpıyordu. Mem • 
leketin merkezinde eşi bulunmı • 
yan bir adam var. Evet bunu bili
yordu. Gezdiği başka yerlerde de 
bunu işitmi§ti. Yalnız bu kadar 
bilgili bir adamın bu derece mağ· 
rur olmasını bir türlü aklına s1ğ • 
dıramıyordu. 

- Allahallah ! Bunun bilme -
diği iJ • m yokmuş da ne diye ken
dini herkesten üstün tutuyormuş? 
Alimin böylesini gönnemiştim . 
Hele bir konuşalım. 

Diyordu. Gün geçtikçe merakı 
arttı. Vara vara nihayet bu yük . 
sek zatın şehrine vardı. Orada da 
herkesle konuştu. Her deliğe girip 
çıktr. Daima onun methini işiti -
yordu. Bir gün az çok alim oldu
ğu söylenen birile bir kahvede 
buluştu. Söz arasmd~ "O,, ndan 
bahsetti: 

- Evet, alim adanı, kamil a • 
dam fakat ne yazık ki kimse ile 
görüşmez, kimseyi huzuruna ka • 
bul etmez. Kendisini adeta tann
laştınnış gibi bir şey. 

- Bakalım, ben gidip konuşa. 
cağını. 

- lmkaru yok. Konağına gi. 

(Franaızc:adan) 

remezsin ki. 
-Neden? 
- Kapıcılara dert anlatamaz

sınız. !çeriye koymazlar. 

*Londra 
•Nevyork 
•Parie 
*lırUlno 
"'Brüksel 

PARALAR 
621-
124-
167.-
1~

•Viyana 
•Madrld 
* Berlln 

24-
17.-
82.-

Sl,-
- Eh, bir denerim. •Atına 2.ı. •• 

* Vaııova 
•Budape§te 
* Bükreı 
•Bel&T&d 
•Yokobama 
*Altın 

24.-
2ö-
13.-

65 -
84: -

O gün konağın kapısı önüne •Cenevre 81
2
?.·--

~ Sotya ,. 
geldi. Kapıcıya içeriye girmek •Amsterdam 83.-· 

istediğini söyledi: • Prat 96 - •Banknot 
Ul9-
2SI> -

- Peki, biraz bekle içerdeki __ •_s_to_kh_oı_m __ 8_2 _---------• 

hizmetçiY.e haber vereyim. Eğer ÇEKLER 
kabul cevabı gelirse girersin. • Londra fi22. o Viyana 4 2487 

- Oyle ise, uzak memleketler. * Nevyork 0 80-!f> * lıradrid rı 8192 * Parla ı 2 06 >:ı Berlin 1 9i7t; 
den bir seyyah gelmiş mutlak gö- * MUA.no ıı 76!'17 .;. val"§ova 4 21 

rüşmek istiyor, dıeyiver. •Brüksel l 219'A • Budapeşte H46'2 
ıı: Atina S4: 166!:! * BUkrc~ ıos.~ Kapıcı içeriye girerken sey • >:<Cenevre 2 «9H ., Belgnıd ıH s.s:t4 

yah da sessizce takib etti. Kapıcı * sotya 64: sıts c: Yokohama 2.ii'> 
hizmetçiye işi anlatacağı sırada * Amaterdam 1.1727 * lıroskova 1098 76 

seyyah 5Öylemiye başladr, fakat __ •_Pra_ı ___ ı_e.20 __ ııı_s_to_kh._o_ım __ u_ı_212_, 
öteki öfkelendi: 

- Be adam, ne diye arkam SI· 

ra geliyorsun? 
- Ne olmuş, gelmişsem? Kı • 

yamet kopmadı ya. Senin kadar 
da adam değilmiyim ki bir biz • 
metçinin karşısına çıkamayım ? 

ESHAM 
lt Bankası {) 00 

ı Anadolu ~2.SO 

Reji 2125 
Şlr. Hayrly lô 000 

ı:ı Merkez Bank61 7ö 
U. Sigorta .00 
Ponomontı 800 

lstlkrezler 

Tramvay 
Çimento 
ünyon Del. 
Şark Del. 
Balya 
Şark m. ceza 
Telefon 

uoo 
1000 
ooo 
000 
ooo 
000 
000 

Tahviller Kapıcının münakaşa edecek, 
ve hele gürültü çıkaracak vakti ı:: 1933 T.Bor. I 2'd 2ô Elektrik 

* ,. " " II 2170 Tramvay 
l.K).(XJ 

81,70 
1400 
4280 
41!.00 

yoktu. Seyyahı orada bırakarak .. •. .. m 2120 Rıhtım 
kapıya koştu. Hizmetçi deha içer. tsuk.Dahiıt ı 99 oo *Anadolu ı 
Öeki mrng~ a haber verecekti. Yal - Ergeni tstık. ~ ~ •Anadolu n 

:.-- 1928 A M 10 00 Anadolu ın 
nız seyyaha yerinden kımıldan • 

HO 
S.Erzurum 9ö 00 Mümessil A 

mamasrm sıkı sıkıya tenbih etti. ı._ __ , _________ _.. 

Dünyayr gezmiş bir adam herhal. 
de çok pişkin olacak ki bu yasağa Takvjm <'arp.mba 

9 n. Kll.nu 

======ı 4 Zilkade 
714 

( 7,21 

PeQoCmbc 
Qil.KAnun 

5 Zilkade 
7,13 

17.22 

Kolonya, içki ve 
ranların bize 

bisküvi çı 
anlattıkları 

İyi mal çıkarmak için ne yap
malı? Milli lktiıat ve Tasarruf 
cemiyeti yerli mallarımızın ıılahı 
ve daha. mükemmel bir hale geti
rilmesi için çalıımaktadır. Dün de 
yazdığımız gibi yerli mallarımızı' 
daha iyi ve daha nefis bir hale 
getirmek için nelere ihtiyaç var -
dır? Bu suale cevap verenlerden 
bir kısmı, iyi ve mütehassıs işçi

ye ihtiyaç olduğunu, bir kısmı da 
iptidai maddelere ehemmiyet ve
rilmesini ileri sürüyor. Bu arada 
iyi iş yapan ameleye mükafat, fe
na it yapana ceza vermek usulleri 
de bahis mevzuları iç.inde bulu • 
nuyor. 

Dünkü sayımızda i§aret ettiii
miz ğibi itçiler ve fabrika sahip
lerinden iıtiyenler bu münakaşa
ya değer mevzu üzerinde fikirle
rini bize bildirirlerse teşekkür 

edeceğiz. 
Dün ayni bahisler üzerinde 

tacirlerle konuşmalarımıza devam 
ettik. 

MÜSKiRAT SAT ANLARIN 
FiKRi 

Müskirat satan bir tacir §Un
ları söyledi: 

- "içki fabrika/an, piycuaya 

Ve lena bir koku ne§redet 
sacla çok kolonya isimleri 
Tala§ iıpirtosunclan ya 
kolonyadan ıihayet edettlı 
~oktur. Bunun için ne Y 
Kolonyanın adi iıpirtodat1 
maması temin edilmelidir. 
diye, bu gibi kolonyaları 
da ıatllrmamalıdır. Bund 
ha, kolonya imali de büyü 
maye meıeleıidir. Berberi• 
loyla kolonya ıatanlar bö 
sermayeden mahrumdur. il 
kolonyanın da bekletilmeıi 
dır. Taze kolonya iyi değil 

BISKOVICILERl!I 
FiKiRLERi 

Bisküvi yapan bir fahri 
bi de şu sözleri söyleır.ekt 

- Deiiirmenlerimiz 
için ince unu iyi yapamı 

Yahut bir defa yaptıkları 
rar yapamıyorlar. Nevileri 
yor. Ha!bul~i ince sık ve m 
bir tip unu her zaman bul 
sek daha nefis mal çıkarttl 
ruz. Maamalih değirmencil 
haklıdırlar. Onların da eli 
z·aman ayni evsafı haiz 
geçmiyor. Çünkü buğdayı 
istandarize edilmemi§tİT. 

pek aldırmadı. Hizmetçinin ar • 
kasından yollandı. Uzatmıyalım, 
konak, konak durarak, işi pişkin • 
Jiğe vurarak "o,, nun odasının 
kapısına kadar keldi. Kapı uşa • 
ğma dlerdini anlattı. Gidip haber 
vermesini rica etti. Tabii artık u
sul bu unınuştu. şaR içeriye gir-

Gün dOğu§U 
Gün batı§ı 
Sabah namazı 
oııo namazı 
lkJndl namam 
A.k§&JD namazı 
Yatsı namazı 

1maak 

6,15 
1227 
15,05 
(7,21 
18~4 
5,31 

29 
337 

6.Io 
12 27 
15,06 
17,22 
18 55 
S30 

çabuk mal çıkarmak mecburi~ıe- -C!"11ır.r'"~r-~~=11191--~ 

di, "O,, nun karşısmda ... iki bük .ı._ _____ ._ __ ,... ___ __ 
lüm olarak: 

- Uzak memleketlerden bir 
seyyah gelmiş ... 

Derken arkasındaki: 
- Evet, ben geldim. Bir mü§

ISTANBUL: 1600 m. - 18 hafi! mu külüm var, onu sonnak istiyorum. 
Dedi. siki (plak) 19 haberler 19,15 operet par 

çalar. 20 muhtelif plaklar. 20,30 stüd-
Büyük alim biraz öfkelendi yo caz tango evorkestra gruptan 21, 

tintletlirl•r. Çünkü tutunan bir 
rakı lirmcuına kar§ı piycuada çok 
talep vardır. Fabrika, bu taleple
re mal yetiıtirmek için, malı bek· 
letmez. Halbuki rakının bekletil-
meai lazımdır. Bu da ıermaye 

meıeleaidir. Sermayesi az labri -
kalar bekletmeğc tahammül ede· 
mez:ler. Derhal piyaıaya malı ve· 
rirler. Bu yüzden, piyaıacla taze 
rakılara çok teıadül edilmekte -
dir. amma, belli etmemek istedi. Yal- sUrpriz. Saat 22 den sonra Anadolu a

nız ehemmiyet verrniyerek dedi jasnının gazetelere mahsus servisi ve-
k;: rilecektir. KOLONYA DEYiP 

_Peki, hoş geldin. Ne istiyor- BUDAPEŞTE: 550,5 m. - 18,30 GEÇMEYiNiZ 
b k .. l . 1 ğr acak ıen yayım ı 9.30 konr. 20 piyano konse- Kolonya ve levan ta amillerin-sun ca u soy e senın e u aş . 20 45 R · · 21 50 

ı M · 
kt-: k rı. ' · pıyesı ' mre rgyarı- den bir zat da şu fikirdedir: va ım yo · nin sigan ork. 22,55 opera orkestrası . 

Seyyah, "0,, nun masasına • nın kona. (Çaykovski: ıenfoni N. 2 - "Kolonyanın iyi olmaııncla 
yakla~tr. Oteyi beriyi acele acele GJinka: Kamarinıkaya, Glazunor: Ba- iptidai maddelerin büyük rolii 
karıştrrarak büyük bir kağıt bul • lad, Lyado: Ruı halk ıark.) 24,10 ko- vardır. 
du. Masa üzerine açıp koydu ve nuşma. 24,20 caz pliklan. ı,s haber · En iyi kolonya, üzüm ispirto - Şile şarbayhğandan: 
müşkülünü sormaya ba.c;ladı: ler. ıunclan yapılır. Bu ispirto da pa- iki bin iki yüz muhammen bed 

- Şimdi bunu bütün kainat 810~EkŞ: ~·~Omh. -b 18 Grieg~ikn halıdır. Halbuki berber dükkan • ila 40 beygir takatinde 6110 8• ~ 
f d 1. B . b t d k eser erının onserı. a . 20,lS plcı . J .

1 
• tazyikli tek veya çift silindirlı Y 

arze e .. ım. una .. ~ıs .. ~ .. e .. er~ 20,50 konuşma. 21,10 keman ve pn lann a müıterı enn yüzüne sürü- ya az kullanılmış bir l~komobU 
bana dunyanm buyuklugunu gos- konı. (Veraeini: Sonate E. Moll, Ver- len kolonyalar böyle değildir yüz lira muhammen bedelli ın'!,. 
terebilir misiniz? di: "Ballo in Maehera,, dan havalar. Bunlar pek adi ispirtodan yapılır. cereyanlı 220 volt 30 kilovatlık o 

Büyük alim böyle basit bir su- Donizctti: "Linda di Chamonix,, den ..... ııınamııınuuuıııııııııı•ıı•tı--Q·mıı•ıııwnmı•ı-n--ınnı,, namo maa kızak rezistans 2301Z5 eti' 
ale hayret etmekle beraber, ka • havalar, G. Faure: Andante, de Fallo. turyalı bestekarlann saati, Rob Hern - luk mütemadi cereyanlı bir volttı' 
lemi eline aldı. Koca kağıdın or. Kreisler: İspanyol danıı, Danielesku: led, artistleri: Otti Sandcra (soprano) (150) amperlik mütemadi ~ 
tasma belli belirsiz bir noktacık Romen havalan.) 22,5 şen yayım (a • Gerda Redlich (Alto), piyanoda beste yan için bir ampermetre aç~ 
konduruverdi: rahklarda haberler.) kar 18,45 konf. 19.25 Esperanto 19,SO siltme usul ile alınacaktır. thale iJI 

VARŞOVA: 1345 m. - 1 S,20 ıan konf. hah. 20,25 Viyana operasından na 21 inci cuma günü saat 15 de Ş 
- Bu da değil amma, böyle konıeri, (Pr. da: Loeve: Edvard, Schu kil. 'Die Entfüh. rung aus dem Saray,, lediye encümeninde yapılaeaktl~ 

farzedelim. bert. Meereastille., Verklerung, der dop (Mozart), 22 haber. 23, 10 karışık kon- siltmeye girmek istiyenler ~ Y Uf 
- Çok güzel. Şimdi bu görün. pelgönger, Tartaruı, Schumann, Mod- ser (Viener senfonikler'in stüdyo ork. çuk pey akçesi ve teminat ve te~ 

mez noktacığın içinde kendinizi naeht, Volf, Die Fussreise; Uund Villst 24,45 caz (Telefonkcn plaklar). tubile müracaat veyahut bu~ ts '# 
ve dünyalara sığmryan azameti· du Deinen Liebsten Sterben Sch'in). 18 MOSKOVA: 1744 m. - 18,30 rad- tediye veznesine yatırılmıı olııı' 
nizi gösterebilir misiniz? 50 mizah. 19 oda milziği. 19,30 hab. 21 yo komitenin artistleri tarafından koin. zımdır. Teklif veya sandık ınalcb 

Deyince alim afalladı. Bir iki plak. 21,45 hab. 22 Şopenin eserlerinin ser (Mozart: Figaro's Hochzeit, Don ihale saatinden bir saat evveliı''., 

k konseri. 22,35 konutma. 23 caz. 24 hah Juan v.s.) 19.45 Sovyet Ermeniıtan belediye reisliğine verilmi§ otso' 
saniye diişündü. Sonra başını al. 24,05 plak. 15 inci yıl dönümü münaaebetile büyük tır. Bu alıma ait §artname fst 
dırdı. Fakat seyyahın yerinde yel- ROMA: 420,8 m. - 18 Augusteum' s«:n fonik konser. Ork. !"fi Molik Pa - parasız vedlmekle beraber a ..,,t• 
ler esiyordu. "O,, azametle ku - dan konm. aralıklarda hamler, 19.50 ıev OıHraki edenler"'"' Talyan: (Şan) posta ile gönderileceği ilin ol"° . ./ 
rulduğu koltuktan frrhyarak ba • hab. konuşma. 21,35 Skala di Milano ve Danyelin korosu programda: Spen - No. 12998) ~ .. 
ğırdı: dan naklen Pueeini'nin 3 operası: La dianyan: "Almast" operasından parça - - - --------,- ,, 

-Çabuk o adamı bulunuz. Be- Mantiglia, Sorella Angelica ve Gianni lar Steparyan "Yaramaz Davut .. ope • Çok iemİz pıılltl 
ni, bana öğreten 0 zat çok dleğer- Schicchl. rasının ı inci kısmı ve "Kaç Nazare,. o- f k i 1 
lidir. Çabuk arkasından koşun bu. BERLtN: 356 m. - 17 ,45 şarkılar. perasrndan havalar, Korçmarev, Milli e QŞıQT ._.ti 

19 sopraino, tenor, baı, sinema orgu. havalar. Meliskyan: Ballade, Haca tur - On bir kıratlık bir çift Pırı-;. 
lup, getirin. 21,45 PopUler Vagner müziği, 23,15 yan: dans süiti). 22 Moskova büyük tat küpe ile bet kırat pırtan• 

Tabii bulamadılar. Çünkü sey• Partenkirehen'den (ıpor). 23,40 dans tiyatrosundan naklen Çekkoslovak o • yüzlik bedestanda teşhir edJJ!. 
yah ona bir ders vermek için gel· rece milzifi. perası, aralık ve operanın devamı. 24 Bu ayın 30 uncu perıembe ~ 
miş ve SIVIŞIP gitmişti. * "* * ViYANA: 506,8 m....,.. 17,55 Avua- ingilizce konuşma. ! müzayede ile 1atılaeaktır4 



rt 

"orc 
LoftUftt 'JO 

Lollelra : ... ~ \ '"~:un) - Bugün 
lnalıt etıne na.dır tesadüf edilir 
ci C eıern ınerasimle, Kral Beşin-

orcu nıe .. . 
Sek' . . zarına ugurladı. Kr~l 

gömüldü 
nanların hepsini müteessir edi -
yordu. 

Ölen Kralın pek samimi bir 
dostu olan Canterbury Peskopo 

ızıncı Ed d 
ini .. .. var , cenaze merasi- su dini merasime riyaset etmiş, 

aliy:,zunden bütün ıehirdeki fa merasimin sonunda Kral Corc ln-
ın durması . t d'... . . 

Yalnı h.. nı ıs eme ıgı ıçm 
edil z .~et dairelerinin tatil 

lbeıını e . b .. 
inen hüt" mretmıı, una rag 
raı· . un şehir halkı cenaze me· 

llnıne . r k 
lar eri lf ıra için koşmuş, yo!-
tnu {enden halk kütleleriyle dol-

Yo)~~rac~nazenin geçeceği bütün 
İrıı 

1 
akan pencere ve damlar 

an arla d l S Yer b 1 .0.muştu. oknklardn 
riyl u tnak ıçın örtü ve yatt' klı.ı-

e &eceden 1 ., "&tdr 
8

.. .. yo a çıkanlar bı.e 
lerj t;ib:Yuk ~ağazalaıın vi~rin 
rld b' n halıne sokulmuştu Bu· 

a ırk. Tk ra d ışı ı yerin 24 Türk (i. 
•ın an f l 

lu az aya satıldığı o1ml•s r. 

Birkaç .. d 
letler' . gun enberi dünya mi1-

ının heme h . . ·ı ed h n epsmı temıı 

du~~ e~etler Londraya geliyor -
niın ~en heyetler, elliyi geçti. Da
nı ar a, Norveç Belçika R!> 

anya B 1 . , ' 
llt u garıstan Kralları biz· 

cennze m . . . . k 
ftıelc . . erasımıne ı§lıra et. 

ıçın Lc.ınd ld'l T ler birlca .. r~~a ge ı er. re~ 
ni 

1
.. ç gundur, cenaze törenı-

ha)ko~elk için Londraya koşan 
1'!.ll l . . 

kal b e erını taşıyordu. Zaten 
a alık b' h 

llefeı l ır şe ir olan Londra 
halıkl a arnıyacak derecede kala . 

aınııştr. 

Sabahı · 
ce~ eyın saat 9 u 45 geçe 

· ıe West · · 'd etti mınıster en hareket 
Vece 

l<raJ Co naze alayını teşkil etti. 
lnera . re, bahriyeli olduğu için, 
kerle:•~e e? çok İf tirak eden as
h:?rab jhrıyeli idiler. BununlR 
~er ngilterenin bütün kara, 

eden ~k"-•a lc:uvvetlerini temsil 
aıı •ri k t l . . ralc ettiJe;, ı a ar cenazeye ıştt-

T abut b' d\L k u ır lop arabası taııyor· 
tabut raı Edvard ile iki karde,i 
Dab un arkasından yürüyorlardı. 
kral~ •onra cenazeye iıtirak eden 
de..ı r Ve onlardan sonra dünya 

.. ıetJerin · · ı le)• ı temsı eden heyethr 
IYorlard A k " 

giltere krallarının yattığı mezara 
gömülmüştür. Saat ikide merasim 
bitmİ§lİr. 

TôREN DE KRALLARLA 
PRENSLER 1 

Londra, 28 (Kurun) - Cenaze 
töreninde 6 kral, 27 prens, bir cu
murreisi, 33 büyük ve orta el-;i 
bulunmuıtur. 

EVVELKi AKŞAM VERiLEN 
YEMEK 

Londra, 28 ( A.A.) - Röyter -
den: Kral Edvard, dün aktam 
ecnebi krallara, krallık aileleri · 
nin erkek erkanına, Fransız Cu · 
mur Başkanına ve ecnebi heyetle
rin b!.!kanlarına Bukingham sa· 
rayında bir akşam yemeği ver -
miştir. Hepsi erkek olan davetli
lerin acİedi 50 idi. 

Kraliçe, Norveç Kraliçesi ve 
İngiliz ve ecnebi krallık ailıeJerİ· 
nin kadın erkanı, 12 kişilik bir 
sofra halinde, sarayın baıka bir 
salonunda yemek yemiılerdir. 

Dün akşam saat 22 de takriben 
175 bin kişi ölü kralın önünden 
geçmitlerdir. 

Kraliçe Mari ile birlikte ve}a 
ayrı ayrı dün aktam ölü kralın 
önünd.e eğilen ecnebi misafirle:: 
arasında Norveç Kral ve Kraliçe
si ile, lsveç ve İtalya veliahtları 
ve Yunan prensleri Corc ve Niko
la ve küçük çocuğu ile bil'likte 
Loyd Çorç bulunmakta idi. 
CENAZE ETRAFINDA YARIM 

SAAT NôBET 
Londra, 28 (A.A.) - Gece ya. 

nsından biraz sonra Kral Edvard 
ve kardeşleri Dük d'Y ork ile DüL 
de Glouçester ve Dük de Kent, 
Westminster Hail' de müteveffa 
Kralın cenazesi etrafında yarım 

saat nöbet beklemiılerdir. 
HITLER DiNi AYiNDE 

Beri in, 28 (A.A.) - Bay Hit . 

Askerlik kanununun 
değiştirilen 
maddeleri 

Şiıhane karakolu Tümen askerlik 
dairesi baıkanhğından: 

1111 sayılı askerlik mükellefiyeti ka
nununun bazı maddeleri 2850 sayılı 

kanunla değiştirilmiştir. 

1 - Eski kanunda yazılı 86 ve 89 
uncu maddeleri hükmüne tabi olanlar· 
dan alınacak para cezaları işbu kanunla 
kaldırılmıştır. Bundan sonra bu gibi va· 
ziyette bulunanlar askeri mahkemelere 
verilecek ve askeri ceza kanununa gö. 
re hapis cezasile cezalandırılacaklardır. 
Askeri ceza ve askeri usulü muhakeme 
kanunlarına bunlar için 2861 sayılı ka
nunla yeniden ağır ahkam konulmu§ -
tur. 

2 - Yoklama kaçağı. bakayalığı ve 
saklıhğı mezkOr kanunun neşrinden ev
vel tahakkuk edenler altı ay içinde men 

• sup bulunduğu veya mıntakasında ika· 
met ettiği askerlik şubesine kendilik • 

7 - KtJRU~ 29 il. KANUN 19j6~ 

Uzak Şarkta silahlar 
patlamaya başladı! 

Pekin, 28 (A.A.) - Kalgan 
yakınında kain Changpcide yirmi 
dokuzuncu Çin ordusuna mensup 
krtalar]a gayri muntazam ~fon • 
golistan ve l\Iançuri kuvvetler; 
arasında bir muharebe olmuştur. 
Mone:olistan ve 1\fanruri kuvYet -
lerin'e Japon "RÖninu~,. l:'ırı 
kumanda etmekte idi. 

"Roninus,, lar, kendi hesabına 
hareket eden gizli bir Japon as • 
keri cemiyeti efradıdır. 

Bu hacHsevi .Japonyanm bir 
takım metalibatınm takibetmesi 
ve Japonların Kalgan mıntaka . 
smda bulunan yegane Çin kuvve
ti olan ~·irmi dokuzuncu Çin or • 
dusunun çekilmesini istemeleri 
muhtemeldir. 

PEKiNiN Y ANIBAŞIND~ ~ 

Pekin, 28 (A.A.) - Röyter 
ajansmdan 

General Soungtchohyouan'm 
ordusunun müfrezeleri ile Şasrki 
Hopei muhtar hühılınetinin milis. 
leri arasında bir müsademe vukua 
gelmiştir. Müsademenin vukua 
geldiği yer, Pekine kırk kilomet -
re kadar ınesaf ede kain olan "Cha 
mpiongtchon,, clır. · 

Muharebe, devam ediyor. 
B1R BARUT DEPOSU PAT. 

LADI 
Pekin, 28 (A.A.) - Nankin 

yakmmda Mantukoda hükUmete 
ait olan bir barut deposu infilAk 
Ye 5 evi tahrib etnuştir . 

!erinden geldikleri takdirde hükmü y • t d 
kaldınlmış olan 86 ncı maddeye göre una n 1 s an a 
cezalandırılacaklardır. 

askeri bir 
kıyam mı hazırlanıyor ... Altı ay içinde gelmiyenler yeni ka -

nuna göre hapis cezası göreceklerdir. 
(Bu altı ay müddet ise mayıs 936 so 

nunda bitecektir.) 

3 - 36 ncı madde ahkamına tabi yok· 
lama kaçağı, bakaya ve saklılardan nak 
ti bedel almmıyacaktır, ancak hükmü 
kaldırılmış olan 86 ncı maddeye göre 
para cezasile cczalandırılanlardan nak
ti bedel vermek istiycnlcrin bu yoldaki 
kanun ve talimata göre para cczalarilc 
birlikte nakti bedelleri kabul edilecek
tir. 

4 - işbu kanunların neşrinden ev -
vel askerlik §Ubclerinc gelen veya el -
}erinde muameleleri henüz tckcm • 
mül etmemiş olanlar hükmü kaldırıl -
mış olan 86 ncı maddeye göre ceza -
landınlacak ve nakdi bedelleri alına -
caktır. 

5 - Bu gibilcrin esas yoklama ka -
çakları bakayc ve saklılar hakkında as· 
kerlik şubesince yeni kanuna göre mu· 

amele yapılacağından mensup oldu~ -
ları veya nüfus kayıtlarım naklettik -
teri şubelerine müracaat ederek işbu 
kanunun değişen kısımlarında gösteri • 
len kolaylıktan zamanında istifade et -
meleri ve yabancıların da oturdukları 
mıntakadaki askerlik şubelerine müra -
caat ederek kanunun yeni şeklini gö • 
rüp okumaları menfaatleri icabından 
bulunduğu ilan olunur. 

(Üştyanı 1 incide) 
soracaktır. Kralın parlmentarizm 
kaideleri mucibince ekseriyet fır
kası reisi sıfatiyle yeni kabinenin 
teşkili vazifesini M. Sofulise tevdi 
edeceği tahmin edilmektedir. Ve
nizelistler, cumuriyetç~ mebusla -
rın da iltihakiyle V enizelos aleyh
tarı diğer bütün fırkalarin mebus 
yekunundan daha fazla mebusları 
bulunduğunu iddia ediyorlar. 

ni gazetecilere söylemiıtir. . 
Çaldarisçiler, ordunun bug{hte 

kü kadrosu değiştirilmemek f~ 
tiyle milli bir hükiimetle çalııma• 
larını birleıtirebileceklerini ıöyli
yorlar. 

Kondiliı ise, kendi programı 
diğer partiler tarafından kabul 
edilmek şartiyle milli kabineye 
girebileceğini söylemit, KralQ! 
intihabatta.n evvel iktidar mevki• 
ini ilk olarak kendisine vereceif
ni ve ordunun bugünkü kadrosu. 
nun değiı tirilmiyeceğini söylemlt 
olduğunu ilave eylemiıtir. 

MÜNFERiT MEBUSLAR 
Atina, 28 (Kurun) - Cumu~ 

yetçi liderlerden Kaf andariı, Pa • 
paanasta.syu, Papaandreav Milo ; 
tas münferiden mebus ıeçilmitla.' 
dir. 

ASKER ARASINDA 
BiR iSYAN.MI? 

ıtı1 h 1
• s erı bandolar ha -

flaıl a~tlar çalıyor, birer dakika 
deri a h'e toplar atılıyordu. Halk 
çık., n ır sükut içinde şapkalarını 

ler, bugün Saint - Georges ismin--,-------------=-, 
deki İngiliz kilisesinde mütevef- TOPLANTILAR 

Eski Batbakan Bay Çaldarisle 
Bay Metakaaıın General Kondili
ıe huaumetleri yüzünden Venize -
liıtlerle çalıımalarını birleı -
tirmeyi tercih edecekleri muhak -
kaktır. Bu suretle V enizelist, Çal

dariıler, Metaluaı kabinelerinin 
el birliğiyle bir merkez kabinesi 
teıkili kolaydır. Fakat Kral, bütün 
partilerin iıtirakiyle milli bir hü
kumetin iş ba9ına geçmesini iste· 
diğinden, Kondilisçilerin Venize
list ve Çaldarisçilerle el birliği et
meleri imkinıızlığmdan dolayı 
büyük müıkülata uğrayacak ve 
yeni kabinenin tetekkülü geçike
cektir. 

General Kondilisle T eotokis, 
V enizelos aleyhtarlarının ekseri -
yeti haiz olduğundan bahisle yeni 
kabinenin teşkili vazifesinin bu 
zümreye verilmesi lazım geldiği 

Atina, 28 (Kurun) - Venld-" 
li&t partiler erkanından Gonatu, 
bazı zabitlerin bir askeri kıyama 
hazırlıklarını hükiimete hal:Mır 
vermiştir. Atinada iki muhacit 
mahallesinde VenizelistJerJe Ve • 
nizeloa aleyhtarlarına rey vered 

muhacirler arasında arJ;edeler 
çıkmıı, zabıta önayak olanları ya• 
kalamııbr. , 

tarak b l tek .. 1 ve aş arını yere eğe -
l'İy~ 01 en krala saygılarım göste 

r ardı. 

Cenaze 11 . . 
ton iı ıaat ı 45 geçe Pedıng 
~ki laayonuna geldi ve trene 

endi T 
edeıe1c · ren saat 12 de hareket 
)orıtlnd 12135 geçe Windsor istas
~ Se an hareket etti ve 1, 15 ge-
l n Corc rn b d' "lilter a e ıne varıldı 
llaaLd, enin bütün ruhani reisleri 

qe ın .. 
liePI· ıçınde bulunuyorlardı. 

fa İngiltere Kralı Beıinci Corc 
için yapılan dini ayinde hazıı bu
lunmuştur. 

iT ALY AN KRALIY LE 
MUSSOLINI 

Roma, 28 (A.A.) ltalya 
Kralı ile Bay Mussolini, bu sabah 
Romanın Anglikan kilisesinde 
Kral Corcun istirahatı ruhu için 
yapılan dini bir ayinde hazır bu
lunmu,lardır. 

HABEŞIST ANDA AYIN 
ı de c 

labtıd enazeyi karıılıyarak Adiababa, 28 (A.A.) - Bu -
b· u rnabed' 'h ır Yer ın mı rabına yakın gün İngiltere sefarethanesinde in, 
ile '-- edYerleıtirdiler. Yeni kral giltere Kralı müteveffa Corcun -.r eıl • 
reıi ile b ... ~rı, validesi ve hem!i- istirahatı ruhu için dini bir iyin 
ltr.Uar utun aile erkanı, bütün yapılmıı ve bu ayinde' Habe• ve-
. Ve dü d :s 

•ti •den h nya evletlerini tem- liahti ile Habeı prensesleri, Ha . 
ilinde h eyetler burada yapılan be! hükumeti erkanı ve sefirler 
~ab •zır bulundular. hazır bulunmuılardır. 

h·· et dııınd k' Utraıer . a ı askeri kıtalar Bütün umumi hizmetler, ma . 
b' ı raıırıı . 'f •rer 1Ürij eyı ı a ederek bir~r tem alameti olmak üzere, tatil 
b,ndoıu brrorlardı . Her kıtanın edilmiıtir. 

Sa,t t Pa~ça çalıyordu. • MEMLEKETiMiZDE MATEM 
lnıiltere ':;Ik bır buçukta bütün Ankara, 28 (A.A.) - lnail -
ederek öl ak 1 iki dllkika sükut tere Kralı Beı inci Corcun bugün 
du en ralr d.. .. d.. l k ' 1 ·· · a etti, Uf un u ve ona yapı ma ta o an cenaze torenı 

Mahed' . . münasebetiyle, bütün Türkiye da-
din; töre ın ıçınde yapılan son hilindeki resmi binalar ile Türk 
lernadiy n esnasında Kraliçe mü- donanmasına mensup bütün harp en .. 
Yeni I<ra} ilegoz Yatlarını siliyor, gemileri, bütün gün bayraklarını 
'-tardı ,.. kardeşleri hıçkırı- •;arıya kadar çekmi9lerdir. 
pt ·~ene K 

1'111 hab I · ral ile kardeşle- /! N KARA ELCILJC.INDE 
l>athlık) a arına derin sevgi ve A.YIN YAPILDI 
,.._ atını ·· 
~rııar go~teren bu hazin Ankara. 28 ( A.A.) - fngilte-

a, ınabedin içinde bulu - re Kralı Beşinci Corcun cenaze 

Çocukları Esirgeme Kurumu Anne
ler Birliği Kolu bugün saat on dörtte 
birlik binasında bir toplantı yapacak -

tır. 

htanbul asliye üçüncü hukuk mah· 
kemesinden: 

Beyoğlunda posta sokak Glavni a • 
partıman 10 numarada oturan Mah • 
milli Filcdman vekili avukat isak Ha -
zan tarafından Beyoğlunda Tünel civa
rında Zünbül sokak Derviş zade han 6 
numarada oturan Arnold Kovo aleyhi
ne açılan boşanma davası arzuhali müd· 
deaalcyh Arnold Kovaya tebliğ edil -
mck istenilmişsc de dava arzuhaline bağ 
lı tebliğ ilmühabcrindeki mübaşir mcş
ruhatiylc polisin tasdikine göre müdde
aalcyhin ikametgahının meçhul bulun -
duğu anla~tlmış ve bir ay müddetle kcy 
fiyct ilan edilerek bu müddet içinde 
mahkemeye bilmüracaa mezkur dava 
arzuhalini tebellüğ ederek on gün zar· 

f ında cevap vermesine karar verilmiş 
olduğundan sureti hal tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. (V. No. 

13069) 

töreni münasebetiyle, bugün saat 
11,30 da İngiltere büyük e!çi1iğin
de bir ruhani ayin yapılmıştır. 

Bu ayinde refikaları ile birlik· 
te, Ba,bakan, bütün bakanlar, ge· 
neraller, devlet yüksek memurları 
ve bütün büyük elçilerle elçiler 
hazır bulunmuştur. 

Bu törende Cumur Başkanını, 
Özel bürosu direktörü ile yaver
leri temsil eylemekte idi. 

Alman meselesi 
ro~ıymıı 1 incide) 

T.ondra, vakıa İtalya - Habeş 

ihtilafı bitmeden Almanya ile nazik bir 
müzakere açmak istemiyecektir. Fak!lt 
bunun mümkün olup olmıyacı belli d:
ğildir. Perşembe günü okunacak.kabine 
programında Fransız - Alman muka -
renctine karşı büyük bir teveccüh gös
terilecektir. Ancak bu yakmla§manın 

Milletler Cemiyeti çerçevesi içinde ta • 
savvur edilmesi ve öylece vücude gcti 
rilmesi şartile. 

Flandenin Edenle konuşmak istedi· 

ği müstacel bir mesele daha vardır: Bu. 

deniz konferansı işidir. ingilzler Alman· 

yayı konferansa çağırmak istiyorlar. 

İngilizlere göre Almanlar şimdiki kon

feransta bulunmuş olsalardı 18 haziran 

tarihli itilafname umumi bir anlaşma 

haline getirilmiş olacaktı. Fakat Fran· 
sa bu tarihli itilafnamenin tesçilinin 
Versailles muahedesi ahkamının ihla · 
lini bir kere daha tasdik etmek deme}: 

olduğu mütalasındadır. Fransa dört 
devlet arasında anlaşma olduktan son· 
ra Almanyanın çağırılması fikrindcd'r. 

FRANSIZ KABiNESiNiN GE
NEL SiY ASASI 

cereyan edecek müzakerede s8~ iatl19 
lcr, dün akşam 17 yi geçmi~ti. Sarul • 
<lığına göre müzakere, pe11embe güntl 
öğleden sonra ve bütün cuma &ünü aO. 
recek ve gece toplantısında bitecektir, 
Müfrit olmıyanlar arasında uzlapnaya 
doğru bir inkipf görülmektedir. Fakat 
herkesin alacağı asıl vaziyet, hükQmee 
tin beyannamesini okumasından aonra 
bel!i olacaktır. Şimdiden sağ cenahta 
100 kndar aleyhte ve sol scnah ile ra • 
dikal sosyalistler arasmda 250 kadıt 
lehte rey tebarüz etmi§ gibidir. Tered• 
düt halinde 250 kişi kalıyor ki bunlaml 
yüzü S. F. İ. O. sosyalist partisinden• 
dir. Eğer bu sosyalistler, kabine lchhl

dc rey verirlerse hükumet, en fazla UO 
ye karşı 350 rey ile itimat alacaktır. 'E .. 
ğer sosyalistler müstenkif kalırlarsa, i-

timat, en fazla 200 reye ka11ı 290 tftJ"' 
le verilecektir. f 

DEM::>KRATLAR PARTiSi FEVU• 
L.:\DE IÇTIMAA ÇAlilRILACAK 

Paris, 28 (A.A.) - Demokratlar ita 

tihadına mensup bir çok ıaylaY, Ba1, 

Flandin'e başvurup, cumarteai clntl i• 
dare heyetinde belli olacak w partiniıl 

vahdetini tehlikeye dilşUrccck olan va-

Paris. 28 (A.A.) _ Havas ajan&ın • him ihtilaflardan dolayı partinin fevlmıt 
dan bildiriliyor: 

Hükumetin genel siyasası üzerinde ğmlmasını dilemişlerdir, 
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Basın Kurumunun çıkardığı 

1936 Almanağı 
En gttzel bir yılbaşı armağanıdır 

Bütün •aylavlarunızla gazetecilerimizin re.im albümü içindedi' . 
Ç 1KT1 

50 kuruş 

SANDALVALARIN 
1936 desenleri gelmittir 

Asri Mobilya Mağazası 
AHMED FEVZi 

İıblnbul, Rızapata yokutu N. 66 Tel. 23407 

1 astanbuı lieledlyesı ilanıarı 1 -------

Kumkapıda Kazani Sadi M. Patrik· 
hane S. 42 N. lı ana. 
Beyoilunda Kamerhatun M. Çuku'r 
S. aki 47 No.h üç kat altı odalı 

Senelik muhammen 
kirası 

30 

muvakkat 
teminatı 

2,25 

kigir ev. 180 13,50 
Yukarda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat teminat

ları yazılı olan mahaller 937 veya 938 ıenesi May11 sonuna kadar 
ayn ayn kiraya verilmek üzere aç ık arttırmaya konulmuı ihale gü
nünde isteklisi bulunmadığından arttırma 31 - 1 - 936 tarihine 
uzatılmıtbr. Şartnameleri Levazon müdürlüğünde görülür. Arttırma. 
ya girmek iıtiyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz 
veya mektubiyle beraber 31 - l - 936 Cuma günü saat 15 de Daimi 
Encümende bulunmalıdır. (B.) (511) 

ftıi~ rıinoııırı ue li11111rı ısı~me Gmum idaresı nınıırı 
Muhammen bedeli 7500 lira olan 6 tane motörlü yangın tulumbası 
9/ 3/ 936 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada idare binc11nda ka· 
palı zarf usulile "satın alınacaktır. Bu i~~ girmek iıteyenleıin 562 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifle· 
rini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la 
zimdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde 
ve Haydarpaıada tesellüm ve sevk müdürüğünde dağıtılmaktadır. 

(431) 

();.;jzyolları • Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonunda iŞLETMESi 

1 - Jandarma ihtiyacı için eldeki vafıslarına uygun yirlDİ 
metre kaputluk, otuz bet binden kırk bin metreye kadar kıtlık 

llu ı.ı.ı •• : mu--·· selik kumat eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Bir metre kaputluk kuma f& iki yüz altmıf bet kurut d 

biçilmif, ilk inança bedeli 3900 Hra, kapalı zarf eksiltmesi 10-
936 Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

A ... hlen: KarakiJ - &.ipti ... 
reı. um . Sirked 1ıuı.1rar atlt 

lmroz Yolu 
ASYA 30 lkincikanun PER 

ŞEMBE saat 16 da 1ROZ'A 
kadar. (500) 

Trabzon Yolu 
CUMURlYET 30 tkincika

nun PERŞEMBE saat 20 de 
HOPA'YA kadar. (501) 

3 - Kıtlık elbise kumatmm metresine 245 kurut dejer 
mit. tik inança bedeli 6150 lira kapalı zarf eksiltmesi 10 - 2 -
Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

4 - Kıtlık kumaf ıartnamesi 490 kurut karıılığmda ve ka 
luk şartnamesi 265 kurut kartılığm da Ankara Jandarma Genel K 
tanlığı kurağmdaki Satınalma ko misyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girmek isti yenlerin ıartnamede yazılı beli 
ilk inançanın Malıandığına yatırıl dığını gösterir kartıhk veya 
mektubu içinde bulundurulacak •.e klif mektuplarını eksiltme v 
den bir saat evveline kadar komisyona vermit olmaları. (345 

Akhisar Şarbaylığından: 
Akhisar kasabasının elektr"ık tesisatının tevsi'i için Bayınd 

Bakanlığından tasdikli projesi nıu cibince 17,800 lira ketifli Loko 
bil Alternatör, tevzi tablosu ve bu .. ı ların montajı ve saireaiyle 34, 

--------·-----ı lira 8 kurut ketifli ıebekenin ıslahı ve muhavvile merkezi yapı 
1 Şubattan itibaren ve sair teferrüat yapılma itinin 45 gün müddetle kapalı zarf usuli 

idaremiz kömür nakliyatın· 
da kullanılmak üzere pazarlık 
suretiyle 300 ton kömür ala 
cak muhtelif tonajda birkaç 
mavuna satın alınacaktır. Ma
vunası olup ta satmak istiyen
lerin 12 - 2 - 936 tarihine 
kadar her gün Levazım Şefli· 
ğine müracaatlan. (419) 

KARADENiZ Pazar günleri eksiltmeye konmuıtur. ihale 9 - 3 - 936 Pazartesi günü saat tS 
POSTALARI 12 de Akhisar Belediyesinde yapılacaktır. 

Salı, Perıembe Kapalı zarfların bir saat evvel verilmesi ve zarfların 2490 
15 te yılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununun ahkamına göre b" 

lZMlR SUR' AT Cumartesi gün- vesaiki ve teminatı havi olarak ka patılmıt bulunması ıarttır. 
POSTALARI leri 15 te İsteklilerin proje, keıifname ve fenni ıartnameyi Akhisar 

MERSiN Salı, Pertembe 
POSTALARI 10 da kalka 

caktır. 

Diğer postalar: 
Bartın Cumartesi, Çar· 

ıamba 18 de 

lzmit 

Mi.ii1anya 

Bandırma -

KaTabiga 
lmroz 

Ayvalık 

Pazar, Salı Pe-r 
tembe, Cuma 
9,30 da 
Pazar, Salı, Per
ıembe, Cuma 
9 da 
Pazartesi, Salı, 

Çarıamba, Per -
ıembe, Cumar
tesi 21 de 
Salı, Cuma 19 da 

Pazar 15 de 

Salı, Cuma 19 da 

yından 2 lira 65 kurut mukabilin de alabilirler. ( 405) 

Yozgat ilbaylığından : 
Yozgat Memleket Hastahane si için satın alınacak 

malzemesi ile alatı cerrahiye tevhi den ve ahtap malzemede toptaıı 
rer kayma ile ve bazı manf atura ve mutfak levazımı müteferrik 
rak açık eluiltmeye konulduğu, ihaleai 10 - 2 - 936 Pazartesi 'f 
gat Daimi Encümeninde yapıla :a.ğı ilin olunur. ( 428) 

l~ı•~ıııı~•ı~ı 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
Tealıhüdünü ifa edilmemesinden dolayı mukavelesi bozulan ve 

muhammen bedeli 14383,98 lira o lan 479,466 M' ı çam dilme ve tah. 
ta 11 - Şubat - 936 Pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme usu· 
liyle Ankarada İdare binasında sa tın alınacaktır. Trabzon ve Mersin postala-

Bu ite girmek istiyenlerin 1078,80 liralık muvakkat teminat rına kalkacakları günlerde 
4. cü keşide 11 Şubat 936 dadır. 

makbuz veya mektuplarını hanai len yukarda yazılı saatte Komisyon l••y•ü•k•a•l•ın•m-ıy•a•c•a•k•t111ır •. --•( 4•"'•• 6.) .. 
Reisliğine müracaatları lazımdır. 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Şartnameler Ankarada Mah.e me Dairesinde ve Haydarpaıada 

Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde görülebilir. ( 432) 

Muhammen bedeli 4500 lira olan hava ;ekiç ve makkapları ile 
boya tabancaları 17 - 2 - 1936 Pazartesi günü saat 1 'i,30 da ka· 
palı zarf uıuliyle Ankarada idare binasında satın alınac-lktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 337 ,5 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunua tayin ettiği vesikalan ve tek liflerini ayni gün saat 14,30 a k:J· 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Buna ait ıartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire· 
ıinden ve Haydarpqada T esellüın ve Sevk müdürlüğünden alınab;. 

•~ c2n) 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı 

Yozgat ilbaylığından: 
1 - Yozgat Memleket haıta hanesi için satın alınacak ( 7873) 

lira (50) kanıt muhammen bedelli 34 kalem madeni etya kapalı zarf 
uauliyle eksiltmeye konulmut tur. 

2 - 10 - 2 . 936 Pazartesi günü yevmi ihale olup taliplerin 
teklif mektuplarını ve kanuni temi natlannı mezk\ır günün saat (13) 
on üçüne kadar ihaleye salahiyet tar olan Yozgat vilayet Daimi En
cümenine vermeleri. 

3 - Eksiltmeye kanuni ıera iti haiz olanların ittirak edebile· 
c:aiüeri esu olup teraiti öğrenmek için isteklilerin lstanbul, Ankara 
Ye Tozpt !atlık Direktörlüklerine müracaatları, prtnamelerin yu
brcla iami ıeçen direktörlüklerce meccanen verileceji ilin olunur. 

~ ~ (427) 

Yeni çıktı--..... 
İllç'in ölllmtt 

Nefis bir hikaye 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyr 
terle ( 20.000) liralık bir mükafat vardır .. 
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